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1. Εισαγωγή 

 

Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει σε αυτή την εργασία αφορά στη σχέση 

της οπτικής αντίληψης με τη γλώσσα. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με το κατά 

πόσον η κατανόηση μιας γλωσσικής πληροφορίας μπορεί να επιδράσει στην 

ευαισθησία του οπτικού αντιληπτικού συστήματος. Η διερεύνηση μιας τέτοιας 

σχέσης θα μπορούσε να διαφωτίσει σχετικά με τη φύση του ανθρώπινου 

αντιληπτικού συστήματος, αλλά  και σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάζουν τη λειτουργία του. Ακόμα, θα μπορούσε να εγείρει πλήθος άλλων 

ερωτημάτων όπως για παράδειγμα το γιατί βλέπουμε τα πράγματα του κόσμου γύρω 

μας, με τον τρόπο που τα βλέπουμε. Επιπλέον, μια τέτοια προσέγγιση συνδέεται και 

με κρίσιμα ζητήματα στο χώρο των γνωσιακών επιστημών, όπως είναι ο ρόλος της 

προσοχής στην αντίληψη, ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η οπτική συνείδηση 

(ή καλύτερα η συνειδητοποίηση ότι είδαμε κάτι) καθώς και με το  εάν το οπτικό μας 

σύστημα λειτουργεί αυτόνομα ή συμβαδίζει με την υπόλοιπη νόηση.  

Όπως τονίζει ο Pylyshyn (1999), «παρά το γεγονός ότι η μελέτη της οπτικής 

αντίληψης είναι μια από τις περιοχές της γνωσιακής επιστήμης όπου έχει συμβεί η 

πιο δραματική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, η ερώτηση «γιατί βλέπουμε 

τα πράγματα με τον τρόπο που τα βλέπουμε», εξακολουθεί να μας διαφεύγει». Ο 

τρόπος που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα των επιμέρους διεγέρσεων που συμβαίνουν 

στα μάτια μας σε συνδυασμό με την (αυτόνομη) λειτουργία του οπτικού 

συστήματος, ή είναι και αποτέλεσμα των πραγμάτων που περιμένουμε να δούμε, εξ’ 

αιτίας ανώτερων γνωσιακών επιρροών (όπως η γλώσσα ή η πρότερη εμπειρία και 

γνώση); Η πρώτη προσέγγιση θέλει την οπτική αντίληψη ως μια λειτουργία που 

συνθέτει και «οικοδομεί» αναπαραστάσεις απλά και μόνο από την είσοδο (“input”) 

που λαμβάνει από τον αμφιβληστροειδή (“retina”) στο πίσω μέρος του ματιού, ενώ 

η δεύτερη προσέγγιση «προτείνει» και μια «από πάνω προς τα κάτω» (“top-down”) 

διαδικασία που επηρεάζει την όραση.  

Με την παρούσα εργασία θα διερευνήσουμε το ζήτημα υιοθετώντας μια 

τέτοια  “top-down” προσέγγιση. Συγκεκριμένα, θα δείξουμε ότι η οπτική αντίληψη 

επηρεάζεται με “top - down” τρόπο από ανώτερες γνωσιακές λειτουργίες όπως η 

γλώσσα. Υποθέτουμε μάλιστα ότι εφόσον κατανοηθεί, η γλώσσα μπορεί να 

διαμορφώνει ένα είδος «προηγούμενης γνώσης» και να εμπλέκεται (πιθανόν μέσω 
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των αντιληπτικών αναπαραστάσεων που θα ενεργοποιήσει, αλλά και μέσω  της 

προσοχής και της προέγερσης), στην επερχόμενη αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων.  

Η μελέτη της επίδρασης της γλωσσικής κατανόησης στην 

αποτελεσματικότητα και την  οξύτητα της αντίληψης, πέρα από το ενδιαφέρον που 

έχει για τη γνωσιακή επιστήμη, έχει  απασχολήσει και άλλους παρεμφερείς κλάδους, 

όπως η ψυχολογία της γλώσσας.  Μια από τις πιο γνωστές διαμάχες στο χώρο αυτό 

για παράδειγμα, είναι το ζήτημα της γλωσσικής σχετικότητας, δηλαδή το κατά πόσο 

οι διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας και περιγραφής του κόσμου, μέσω των 

διαφορετικών γλωσσών, σχετίζονται και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε και σκεφτόμαστε τον κόσμο. Η ιδέα ότι η σκέψη και η νόηση 

σχηματίζονται και εξαρτώνται από τη γλώσσα, είναι συνυφασμένη με τον Benjamin 

Whorf, σύμφωνα με τον οποίο «οι κατηγορίες και οι διαφοροποιήσεις κάθε γλώσσας 

διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, αναλύουμε και δρούμε 

στον κόσμο».   Από την άλλη μεριά όμως, όπως αναφέρουν οι Masharov & Fischer 

(2006),  μια τέτοια άποψη υπονομεύεται έντονα από το γεγονός ότι «μπορούμε να 

αντιληφθούμε αντικείμενα και καταστάσεις για τα οποία δεν έχουμε αντίστοιχες 

λέξεις στο νοητικό μας λεξικό». Οι  ιθαγενείς της Νέας Γουινέας για παράδειγμα, 

αντιλαμβάνονται και μπορούν να διακρίνουν το πράσινο και το  μπλε χρώμα, παρά 

το γεγονός ότι έχουν μόνο μια λέξη για να περιγράψουν και τα δύο αυτά χρώματα.   

Αναλυτικότερα για αυτό το θέμα, θα μπορούσε  να ανατρέξει κανείς στη  Boroditsky 

(2001). 

Ακόμα, ο Jerome Bruner (1957) διατύπωνε ότι «οι αξίες και οι ανάγκες μας 

καθορίζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, ακόμα και κάτω στα χαμηλότερα 

επίπεδα του οπτικού συστήματος». Σύμφωνα με τον Pylyshyn (1999), αυτή η άποψη 

του Bruner «ενέπνευσε πάνω από 300 πειράματα εκείνη τη δεκαετία και όλα έδειξαν 

ότι η αντίληψη «μολύνεται» από τα πιστεύω και τις προηγούμενες εμπειρίες».   

Φαίνεται λοιπόν ότι το ερώτημα του εάν το οπτικό μας σύστημα είναι 

εξειδικευμένο και αποκομμένο από τις υπόλοιπες νοητικές  διεργασίες, ή πρόκειται 

για ένα σύστημα που αλληλεπιδρά και επηρεάζεται από τον τρόπο που κατανοούμε 

τη γλώσσα, έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία. Η διερεύνησή του εμπλέκει πολλές διαφορετικές  απόψεις και προσεγγίσεις, 

ενώ φαίνεται να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για ένα ερώτημα 

διεπιστημονικό, διαχρονικό αλλά και επίκαιρο.                        
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Στις σελίδες που ακολουθούν θα κάνουμε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά 

με τα βασικά χαρακτηριστικά της οπτικής αντίληψης και της γλωσσικής 

κατανόησης. Κατόπιν, θα αναλύσουμε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά  και 

πειραματικές έρευνες που αφορούν στη σχέση της αντίληψης και της γλωσσικής 

κατανόησης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την ερευνητική προσέγγιση της 

παρούσας δουλειάς.   

 

 

1.1  Εισαγωγή στη Μελέτη της Αντίληψης 

 

Η λειτουργία της αντίληψης (“perception”) αποτελεί μείζον πεδίο έρευνας 

της γνωστικής ψυχολογίας και της γνωσιακής επιστήμης. Αναπόσπαστο κομμάτι 

στη μελέτη της αντίληψης είναι  η λειτουργία της αίσθησης (“sensation”), αλλά  οι 

δύο λειτουργίες  δεν είναι πάντοτε διαχωρισμένες σαφώς.   

Ως αίσθηση εννοούμε τη διαδικασία εντοπισμού ενός ερεθίσματος στο 

περιβάλλον. Οι Levine & Shefner (1981) υποστηρίζουν  μια διαδεδομένη άποψη για 

την αίσθηση. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η αίσθηση αποτελεί  το απαραίτητο 

στάδιο συλλογής πληροφοριών σχετικά με τον κόσμο, από τις οποίες θα δομηθούν 

αργότερα οι αντιλήψεις. Πράγματι, φαίνεται ότι η κάθε αίσθηση εξειδικεύεται σε 

διαφορετικά φυσικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος τα οποία και τελικά 

αντιλαμβανόμαστε, ερμηνεύοντάς τα, κατόπιν μιας πολύπλοκης νοητικής 

διαδικασίας.    Τα όργανα των πέντε βασικών  αισθήσεων είναι τα μάτια, τα αυτιά, η 

μύτη, η γλώσσα και το δέρμα, ενώ η μελέτη της λειτουργίας τους σε φυσιολογικό 

επίπεδο είναι το αντικείμενο της έρευνας των αισθήσεων. Αξίζει να αναφέρουμε 

ωστόσο, ότι στη σύγχρονη έρευνα στο χώρο των νευροεπιστημών  μελετάται ο 

ρόλος και η λειτουργία και άλλων αισθήσεων, πέραν των πέντε βασικών, όπως είναι 

η αίσθηση της ισορροπίας.    

Από την άλλη μεριά,  ως αντίληψη καλούμε τη διαδικασία κατά την οποία 

οργανώνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις αισθήσεις.    

Πρόκειται για μια ενεργητική και κατασκευαστική διαδικασία κατά την οποία 

παρατηρείται νοητική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της επίδρασης του 

περιβάλλοντος. Η αντίληψη είναι κάτι περισσότερο από το άμεσο αποτέλεσμα των 

αισθήσεων, καθώς αποτελεί το τελικό προϊόν ανάμεσα στο εισερχόμενο ερέθισμα 

από τη μία πλευρά και τις προσδοκίες, τα κίνητρα, την εμπειρία, τα συναισθήματα, 
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το χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς, τις ατομικές διαφορές αλλά και το  αντιληπτικό 

σύστημα, από την άλλη. Το σύστημα αυτό δεν αντιδρά μονοσήμαντα και με 

απόλυτο τρόπο σε κάθε ερέθισμα του περιβάλλοντος, αλλά μέσω μιας δημιουργικής 

διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή «περιλαμβάνει την καθοδήγηση από παλαιότερες, 

παρόμοιες εμπειρίες και ενδεχομένως από έμφυτες, ατομικές προκαταλήψεις» 

(Levine & Shefner, 1981).   Όπως σημειώνουν και οι Kandel et al. (2005), oι 

αντιλήψεις μας δεν είναι ακριβή και άμεσα αντίγραφα του κόσμου που μας 

περιβάλλει. Η αίσθηση και η αντίληψη, υποστηρίζουν, είναι μια αφαίρεση, δεν είναι 

αντιγραφή του πραγματικού κόσμου. Ο εγκέφαλος κατασκευάζει μια εσωτερική 

αναπαράσταση / αντιπροσώπευση των εξωτερικών φυσικών γεγονότων, αφού πρώτα 

τα αναλύσει στα επιμέρους στοιχεία τους.  

Ειδικά όσον αφορά στην οπτική αντίληψη που θα μας απασχολήσει σε αυτή 

την εργασία είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα σπουδαίο υπολογιστικό επίτευγμα του 

εγκεφάλου, όπου το οπτικό σύστημα δεν καταγράφει εικόνες παθητικά, όπως μια 

φωτογραφική μηχανή. Αντίθετα, «μετατρέπει παροδικά φωτεινά ερεθίσματα  στον 

αμφιβληστροειδή σε νοητικές αντιλήψεις ενός σταθερού τρισδιάστατου κόσμου» 

(Kandel et al., 2005). Πράγματι, η δυνατότητα για τρισδιάστατη όραση, εκτός του 

ότι αποτελεί ένα θαυμαστό εξελικτικό κατόρθωμα, μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε 

ανθρώπους, να προσανατολιζόμαστε, να ελέγχουμε τις κινήσεις του σώματός μας 

στο χώρο,  να επιλέγουμε σύντροφο, να βρίσκουμε τροφή ή να διαβάζουμε. Παρ’ 

όλα αυτά,  όπως σημειώνει ο Zeki (2002), οι παραπάνω απαντήσεις σε ένα πιθανό 

ερώτημα «γιατί πρέπει να βλέπουμε;», δεν είναι πλήρεις. «Πολλά ζώα μεταξύ αυτών 

τα ποντίκια και οι τυφλοπόντικες  έχουν υποτυπώδη όραση, αλλά μπορούν πολύ 

καλά να ξεπερνούν προβλήματα σχετικά με το περιβάλλον τους και γενικά να 

αναλαμβάνουν δραστηριότητες που επιτρέπουν την επιτυχή επιβίωσή τους, με την 

έννοια της φυλογενετικής εξέλιξης». Όπως καταλήγει ο Zeki: «Βλέπουμε για να 

έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε γνώση για τον κόσμο».   Η όραση βέβαια 

δεν είναι η μόνη αίσθηση μέσω της οποίας μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη 

γνώση. Και οι άλλες αισθήσεις επιτυγχάνον ακριβώς το ίδιο. «Η όραση απλώς 

τυγχάνει να είναι ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός  για την απόκτηση γνώσης και 

επεκτείνει τη γνωστική μας ικανότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό».   

Ουσιαστικά η λειτουργία της όρασης αποτελεί το αποτέλεσμα της 

μετατροπής και ερμηνείας των φυσικών χαρακτηριστικών των ερεθισμάτων του 

περιβάλλοντος (όπως είναι το μήκος κύματος του φωτός), σε ηλεκτρικά σήματα, 
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κατάλληλα προς επεξεργασία από τον εγκέφαλο. Αυτή η διαδικασία ξεκινά από τα 

μάτια, ενώ η βασική επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας, γίνεται από το 

(υπόλοιπο) κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). 

 

1.1.1   Μερικά Βασικά Χαρακτηριστικά του Φωτός 

 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να κάνουμε  μια βραχεία αναφορά σε 

μερικά χαρακτηριστικά του φωτός. Το ορατό φως δεν είναι τίποτα άλλο, παρά  μια 

μορφή ενεργείας που ονομάζεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Άλλες μορφές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι οι ακτίνες Χ, οι ακτίνες Γάμα, τα 

ραδιοκύματα κ.α. Η διαφορά του φωτός από τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος έγκειται κυρίως  στην διαφορά τους ως προς  το 

μήκος κύματός τους. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας μετριέται σε νανόμετρα 

(nm), ενώ ένα νανόμετρο ισούται με ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου.  

Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως φως, την ακτινοβολία από το εύρος 

των  400 nm περίπου, έως τα 700 nm περίπου. Το φως με  μήκος κύματος 400 nm 

γίνεται αντιληπτό ως ιώδες φως, ενώ αυτό των 700 nm, ως κόκκινο.  

Ωστόσο, είμαστε ευαίσθητοι και σε άλλα μήκη κύματος του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Όπως  τονίζει και ο Schiffman (1996), όπως 

αναφέρεται από τον  Κρουστάλλη (2005), «είμαστε ευαίσθητοι και σε άλλα είδη 

ακτινοβολίας, με τη διαφορά ότι δεν τα αντιλαμβανόμαστε μέσω της όρασης.  Οι 

ακτίνες Χ είναι μια τέτοια περίπτωση και τα ραδιοκύματα μια δεύτερη».  Οι ακτίνες 

Χ  έχουν πολύ μικρό μήκος κύματος (10
-10

  μέτρα) και τα ραδιοκύματα πολύ μεγάλο  

(περίπου 10
4
 ).   Γίνεται κατανοητό πως το ορατό φως αποτελεί ένα μικρό μόνο 

υποσύνολο  του μεγάλου συνεχούς του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.    

Χωρίς την ύπαρξη του φωτός, τα αντικείμενα του περιβάλλοντος δεν θα 

γίνονταν ορατά. Η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε μέσω της όρασης, πρόσωπα, 

χρώματα, αντικείμενα και τόσα άλλα, είναι αποτέλεσμα της αντανάκλασης του 

φωτός που έχει «προσκρούσει» επάνω τους. Η αντιληπτική εμπειρία των χρωμάτων 

των αντικειμένων μάλιστα, αποτελεί την ικανότητα του εγκεφάλου μας να ερμηνεύει 

ως χρώματα, τα διαφορετικά μήκη κύματος φωτός που κάθε αντικείμενο έχει την 

ιδιότητα να αντανακλά.   Ύστερα από τη «συνάντηση» των αντικειμένων του χώρου 

με το φως, ένα ποσοστό του φωτός απορροφάται από τα αντικείμενα και ένα άλλο  
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αντανακλάται προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή την αντανάκλαση του φωτός είναι 

που προσλαμβάνει το μάτι και ξεκινά η  διαδικασία της οπτικής αντίληψης.  

 

1.1.2   Το Νευρωνικό Επίπεδο Περιγραφής της Αντίληψης 

 

Ας δούμε όμως ποια είναι η διαδικασία και οι νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί  

μέσω των οποίων, τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος  ερμηνεύονται και 

μετατρέπονται σε οπτικές, νοητικές αναπαραστάσεις. Η φράση “Nemo Psychologus 

Nisi Physiologus”, αποδίδεται στον Γερμανό ψυχολόγο και φυσιολόγο του δέκατου 

ένατου αιώνα Johannes Muller και σημαίνει ότι «κάποιος δεν είναι ψυχολόγος αν 

δεν είναι επίσης και φυσιολόγος». Μια βραχεία λοιπόν έστω αναφορά και 

εξοικείωση με το φυσιολογικό  υπόστρωμα που υποστηρίζει και διεκπεραιώνει την 

οπτική αντίληψη, είναι απαραίτητη.        

Το φως που αντανακλούν τα αντικείμενα γύρω μας αρχικά διαθλάται από το  

φακό του ματιού και διαπερνά τα εσωτερικά στρώματα του ματιού, με τις ακτίνες 

του στρεβλωμένες σε σχέση με την αρχική τους παράλληλη πορεία. Όταν οι 

τεθλασμένες αυτές ακτίνες φωτός φτάσουν και συναντηθούν στον αμφιβληστροειδή 

χιτώνα στο πίσω μέρος του ματιού, δημιουργείται εκεί ένα δισδιάστατο είδωλο του 

αντικειμένου. Για την ακρίβεια, στον αμφιβληστροειδή ενεργοποιούνται πολλά είδη   

κυττάρων που είναι διατεταγμένα σε στρώματα (στοιβάδες). Τα κύτταρα αυτά είναι 

τα γαγγλιακά, τα βραχύινα, τα δίπολα, τα οριζόντια και οι φωτοϋποδοχείς. Η βασική 

δουλειά που επιτελούν  οι τελευταίοι, είναι η μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε 

ηλεκτρική. Υπάρχουν δύο είδη φωτοϋποδοχέων που κωδικοποιούν το φως σε 

ηλεκτρικό - νευρικό σήμα. Αυτοί οι υποδοχείς είναι τα  ραβδία και τα κωνία, τα 

οποία εξειδικεύονται και ενεργοποιούνται από διαφορετικές συνθήκες.   

Τα κωνία για παράδειγμα, «χρειάζονται» περισσότερο φως σε σχέση με τα 

ραβδία, ώστε να ενεργοποιηθούν, ενώ χωρίζονται περαιτέρω σε τρία είδη: Μικρού, 

μεσαίου και μεγάλου μήκους κύματος. Αυτή η επιπλέον διάκριση των κωνίων, 

αντανακλά την «προτίμησή» τους στα αντίστοιχα επίπεδα μήκους κύματος του 

φωτός, ενώ ο συνδυασμός των πληροφοριών από τις τρεις αυτές υποκατηγορίες, 

είναι που μας παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τις αντιθέσεις μεταξύ των 

χρωμάτων.  

Από την άλλη μεριά, τα ραβδία δεν εμφανίζουν αντίστοιχη 

κατηγοριοποίηση, ενώ δεν διαθέτουν τόσο καλή χωρική ανάλυση. Συνιστούν όμως 
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τα κύτταρα εκείνα, που μας βοηθούν να βλέπουμε τη νύχτα και γενικά διευκολύνουν 

την όραση σε  χαμηλές συνθήκες φωτισμού.  Αυτό συμβαίνει επειδή είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητα στο φως, με αποτέλεσμα να μπορούν να  μετατρέπουν σε 

ηλεκτρικό σήμα, ακόμα και μια μικρή ποσότητα φωτός. 

Ύστερα από την ενεργοποίηση των ραβδίων και των κωνίων, τα ηλεκτρικά / 

νευρικά σήματα που παρήχθησαν, «ταξιδεύουν» μέσω του οπτικού νεύρου, (που 

έχει σχηματιστεί από τις απολήξεις των γαγγλιακών κυττάρων), προς τον εγκέφαλο. 

Εκεί, πρώτος σταθμός της πληροφορίας είναι ο έξω γονατώδης πυρήνας του 

θαλάμου   (LGN) και  κατόπιν, ο πρωτοταγής οπτικός φλοιός (V1)  που βρίσκεται  

στον ινιακό λοβό. Οι δευτεροταγείς οπτικές περιοχές του φλοιού αναλαμβάνουν την 

περαιτέρω επεξεργασία της πληροφορίας. Πληροφοριακά, μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι σε πολλές έρευνες των τελευταίων ετών έχει προταθεί ότι οι νευρώνες της 

περιοχής V3 του ινιακού λοβού επεξεργάζονται το σχήμα, οι νευρώνες της περιοχής 

V4, το χρώμα και της περιοχής V5, την κίνηση.  Έρευνες που τάσσονται υπέρ μιας 

τέτοιας λειτουργικής εξειδίκευσης των οπτικών περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού 

είναι ενδεικτικά οι εξής:  Zeki (1978), Maunsell & Van Essen  (1983),  Newsome & 

Pare (1988),  Zeki et al. (1991), Zeki (2003). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Moutoussis 

& Zeki (1997 a, b) η αντίληψη του χρώματος και της κίνησης διεκπεραιώνονται όχι 

μόνο από διαφορετικά - εξειδικευμένα φλοιικά συστήματα, αλλά συμβαίνουν και με  

χρονική διαφορά. Συγκεκριμένα, προτείνεται ότι η αντίληψη του χρώματος 

προηγείται της αντίληψης της κίνησης. 

Πρέπει να τονίσουμε παρ’ όλα αυτά ότι ο ρόλος και η εξειδίκευση αυτών 

των δευτεροταγών περιοχών του οπτικού φλοιού είναι τόσο πλούσια και λεπτομερώς 

μελετημένα στον ευρύτερο χώρο των νευροεπιστημών, που θα ήταν άσκοπο να 

θεωρήσουμε ως δεδομένες, τις όποιες «εξειδικεύσεις» τους. Το κατά πόσο άλλωστε 

υφίσταται αυτή η λειτουργική εξειδίκευση των οπτικών  περιοχών του εγκεφάλου 

έχει υπάρξει μεγάλο και ανοιχτό ζήτημα προς διερεύνηση. Σκοπός αυτού του 

κεφαλαίου ήταν να προσφέρει μια  εξοικείωση με τους βασικούς μηχανισμούς που 

υποστηρίζουν την οπτική αντίληψη. Εκτενής εισαγωγή στις μεθόδους μέτρησης της 

αντιληπτικής ικανότητας (εύρεση κατωφλίου ευαισθησίας κλπ.), με τις οποίες 

ασχολείται η ψυχοφυσική (“psychophysics”) της αντίληψης  και οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν και στο πείραμα της παρούσας εργασίας βρίσκεται στην 

παράγραφο 3.2. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Maunsell%20JH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Van%20Essen%20DC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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1.2   Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας  

 

Η  μελέτη της γλώσσας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο, ενώ  η σχέση της 

με τη νόηση είναι αντικείμενο περιοχών όπως η γνωσιακή γλωσσολογία, η 

νευρογλωσσολογία,  και η ψυχολογία της γλώσσας, αλλά και πιο εφαρμοσμένων 

πεδίων όπως η υπολογιστική γλωσσολογία, για να αναφέρουμε μερικά. Δεν είναι 

λίγα ακόμα και τα φιλοσοφικά ρεύματα που κατά καιρούς καταπιάστηκαν με 

θεωρίες για το ρόλο και τη σημασία της γλώσσας στον  άνθρωπο. Η  παραγωγή,  

αντίληψη και  κατανόηση  της γλώσσας συνιστούν μια σπουδαία ικανότητα, ενώ για 

πολλούς αποτελεί και μοναδικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης νόησης, σε σχέση 

με τις νοητικές ικανότητες άλλων ειδών.   

Όπως σημειώνει για παράδειγμα ο Pinker (1994), «καθώς διαβάζετε αυτές τις 

λέξεις, παίρνετε μέρος σε ένα από τα θαύματα του κόσμου. Γιατί εσείς και εγώ 

ανήκουμε σε ένα είδος με μια εντυπωσιακή ικανότητα: Μπορούμε να 

διαμορφώσουμε γεγονότα ο ένας στον εγκέφαλο του άλλου με εξαιρετική 

ακρίβεια…Η ικανότητα αυτή είναι η γλώσσα. Απλώς κάνοντας θόρυβο με το στόμα 

μας μπορούμε να προκαλέσουμε τη δημιουργία νέων ακριβών συνδυασμών ιδεών 

στον εγκέφαλό μας. Η ικανότητα είναι τόσο φυσική ώστε έχουμε την τάση να 

ξεχνάμε ότι είναι αληθινό θαύμα». Πράγματι, προφέρουμε φωνήματα και 

αρθρώνουμε λέξεις, απλά και μόνο διακόπτοντας ή εμποδίζοντας με κάποιο τρόπο 

την φυσική ροή του αέρα που έρχεται  από τους πνεύμονες και τον λάρυγγα και 

φθάνει στο στόμα και τη μύτη μας. Αυτά τα διαφορετικά κύματα αέρα που 

παράγουμε με το στόμα φθάνουν στο αυτί του συνομιλητή μας και αυτός 

αστραπιαία σχεδόν, καταλαβαίνει λέξεις, προτάσεις και ολόκληρα νοήματα.  

Η τόσο σύνθετη αλλά ταυτόχρονα και τόσο φυσική διεργασία  που 

επιτελούμε κατά την επεξεργασία της γλώσσας αντανακλά και εμπεριέχει δύο 

βασικά χαρακτηριστικά, που ο  Pinker (1994) ονομάζει «τεχνάσματα» (“tricks”).   

Πίσω από τη δυνατότητα για μεταφορά νοημάτων μέσω της γλώσσας βρίσκεται η 

αρχή  «της «αυθαιρετότητας» (“arbitrariness”) του συμβόλου». Αυτή η φράση 

αποδίδεται στον Ελβετό γλωσσολόγο Saussure και αναφέρεται στην «αυθαίρετη» 

σύνδεση ενός ήχου με τη σημασία του. Στο γεγονός δηλαδή ότι «η λέξη «σκύλος» 

δεν μοιάζει, δεν περπατάει, ούτε γαβγίζει σαν σκύλος, αλλά σημαίνει σκύλος» 

(Pinker, 1994). Αυτό συμβαίνει επειδή ο κάθε ομιλητής, από την παιδική του ηλικία 

έμαθε να συνδέει τον κάθε ήχο με τη σημασία του. Το δεύτερο «τέχνασμα» 
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σύμφωνα με τον Pinker είναι η παραγωγικότητα και η δημιουργικότητα της 

γλώσσας. Η ιδιότητα δηλαδή, του να  «κάνει απεριόριστη χρήση πεπερασμένων 

μέσων –συμβόλων», παράγοντας αναρίθμητους συνδυασμούς νοημάτων, τόσο στο 

γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Στη συνεχόμενη ομιλία μάλιστα, δεν 

υπάρχουν κενά μεταξύ των ήχων, που εμείς καταλαβαίνουμε ως λέξεις.  Όπως 

σημειώνει ο Reisberg (1997), «ακούμε παύσεις που στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχουν». Ο ακροατής της ομιλίας πρέπει να διακρίνει που σταματάει ένας ήχος 

και που αρχίζει ο επόμενος, μια διαδικασία γνωστή ως «κατάτμηση»  

(“segmentation”).  Ακόμα,  πρέπει να συνδέσει τη φωνολογική αναπαράσταση του 

ήχου που ακούει, με μια σημασιολογική αναπαράσταση, που είναι η σημασία μιας 

λέξης. Πιο σύνθετα, στο επίπεδο των προτάσεων, προκειμένου να κατανοήσουμε το 

νόημά τους, πρέπει να αναλύσουμε (“parse”) τα συστατικά τους, δηλαδή τον 

συντακτικό ρόλο της κάθε λέξης.  

Τόσο κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, όσο και κατά την ακοή ομιλίας,  

κατανοούμε τις σημασίες και τον τεράστιο πλούτο του  λόγου, μεταφράζοντας 

κάποιους συνδυασμούς  συμβόλων. Το νοητικό και πολυδιάστατο επίτευγμα της 

επεξεργασίας της γλώσσας,  μπορεί να φαίνεται απλό και για πολλούς δεδομένο, 

αποτελεί  όμως ένα πραγματικό θαύμα της εξέλιξης. 

 

1.2.1   Το Νευρωνικό Επίπεδο Περιγραφής της Κατανόησης της Γλώσσας. Ο ρόλος 

της Περιοχής Wernicke 

 

Στο νευρωνικό επίπεδο περιγραφής της κατανόησης, οι Kandel et al. (2005) 

παρουσιάζουν το μοντέλο “Wernicke-Geschwind”  για τη γλωσσική επεξεργασία των 

ακουστικών ερεθισμάτων, αλλά και των λέξεων που διαβάζουμε.   

Όσον αφορά  στην πληροφορία από μια λέξη που ακούμε, σύμφωνα με το 

μοντέλο, επιτελείται η εξής νευρωνική διεργασία:  Αρχικά, η πληροφορία μεταδίδεται 

από το όργανο της ακοής, στο ακουστικό νεύρο και από το ακουστικό νεύρο, στον 

έσω γονατώδη πυρήνα του θαλάμου. Στη συνέχεια, πηγαίνει στον πρωτοταγή 

ακουστικό φλοιό και ύστερα στον ακουστικό φλοιό ανώτερης τάξης, για να 

καταλήξει τελικά στη γωνιώδη έλικα του βρεγματο-κροταφο-ινιακού (“parietal-

temporal-occipital”), συνειρμικού φλοιού, περιοχή που επεξεργάζεται τις ακουστικές, 

απτικές και οπτικές πληροφορίες. Από τη γωνιώδη έλικα, η πληροφορία 

μεταβιβάζεται στην περιοχή του Wernicke, που βρίσκεται στον ακουστικό φλοιό και 
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όπου πιστεύεται ότι πραγματοποιείται η κατανόηση του λόγου. Από εκεί, η 

πληροφορία καταλήγει στην περιοχή του Broca, μέσω της τοξοειδούς δεσμίδας, η 

οποία ενώνει τις δύο περιοχές. Η περιοχή του Broca πιστεύεται πως σχετίζεται με την 

ικανότητα παραγωγής λόγου, ενώ εκεί πραγματοποιείται και ο μετασχηματισμός της 

ακουστικής πληροφορίας στη γραμματική δομή μιας φράσης, καθώς και η 

αποθήκευσή της στη μνήμη, για την άρθρωση λέξεων. Τέλος η ακουστική 

πληροφορία θα πάει στην κινητική περιοχή του φλοιού όπου ελέγχεται η φώνηση.      

Όσον αφορά στον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία μιας λέξης που 

διαβάζουμε, σύμφωνα με  το μοντέλο “Wernicke – Geschwind”, ακολουθείται η 

παρακάτω διεργασία: Η οπτική πληροφορία για τη λέξη μεταβιβάζεται από τον 

αμφιβληστροειδή, στον έξω γονατώδη πυρήνα του θαλάμου και από εκεί, στον 

πρωτοταγή οπτικό φλοιό. Στη συνέχεια, μεταβιβάζεται στη γωνιώδη έλικα του 

βρεγματο-κροταφικού-ινιακού φλοιού. Από τη γωνιώδη έλικα, (όπως ισχύει και με 

την ακουστική πληροφορία), θα μεταβιβαστεί στην περιοχή του Wernicke όπου θα 

μετασχηματιστεί σε ακουστική αναπαράσταση. Μέσω της τοξοειδούς δεσμίδας, (η 

φωνητική πλέον), πληροφορία θα καταλήξει στην περιοχή του Broca.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι το μοντέλο αυτό έχει δεχτεί αρκετές επικρίσεις όσον 

αφορά στην εγκυρότητά του. Για παράδειγμα, η σύγχρονη έρευνα διατείνεται ότι 

στην επεξεργασία του λόγου εμπλέκεται  μεγαλύτερος αριθμός περιοχών, γειτονικών 

της Wernicke και της Broca, καθώς  και υποφλοιικές δομές (όπως ο αριστερός 

θάλαμος, ο αριστερός κερκοφόρος πυρήνας και η παρακείμενη λευκή ουσία), που το 

μοντέλο δεν συμπεριλαμβάνει. Ακόμα, πιστεύεται πως λαμβάνει χώρα μια πιο 

σύνθετη ομάδα παράλληλων διασυνδέσεων σε σχέση με την «απλή», σειριακή 

διασύνδεση των περιοχών Wernicke και Broca που προτείνει το συγκεκριμένο 

μοντέλο. Τέλος, η επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών ενδέχεται να μην 

γίνεται με τον ίδιο τρόπο για όλες τις  πληροφορίες. «Η επεξεργασία ακατανόητων 

ήχων χωρίς σημασία (ψευδολέξεων), είναι ανεξάρτητη από την επεξεργασία των 

συνήθων λέξεων με σημασία. Έτσι πιστεύεται ότι υπάρχουν χωριστές οδοί για τους 

φθόγγους, δηλαδή το μέσο μιας γλώσσας και για τη σημασία, δηλαδή το περιεχόμενο 

μιας γλώσσας». (Kandel et al., 2005, σελ. 675).   

Παρά τις επικρίσεις αυτές όμως, το μοντέλο έχει αποδειχθεί  αρκετά έγκυρο 

όσον αφορά στην κλινική του εφαρμοσιμότητα και προβλεπτικότητα. Συγκεκριμένα, 

η κλινική παρατήρηση  ότι  πιθανή βλάβη στην περιοχή του Wernicke, θα εμπόδιζε 

τις προφερόμενες λέξεις που φθάνουν στον ακουστικό φλοιό να δραστηριοποιήσουν 
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την περιοχή Wernicke και άρα να γίνουν κατανοητές, συμφωνεί με τη βασική ιδέα 

του μοντέλου. Ακόμα, το μοντέλο συμβαδίζει με την παρατήρηση ότι μια πιθανή 

βλάβη στην περιοχή του Broca δεν θα επηρεάσει την κατανόηση της γλώσσας 

(γραπτής ή προφορικής), αλλά  θα προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην ικανότητα 

παραγωγής λόγου, καθώς οι μορφές για τους ήχους και τη δομή της γλώσσας δεν θα 

φθάσουν στον κινητικό φλοιό. Τέλος,  προβλέπει ότι πιθανή  βλάβη στην τοξοειδή 

δεσμίδα θα προκαλέσει πιθανώς αποσύνδεση της περιοχής Wernicke με την  Broca 

και αυτό με τη σειρά του δεν θα επιτρέπει τη μεταβίβαση των ακουστικών 

πληροφοριών στην περιοχή του Broca, όπου κανονικά θα κατέληγαν οι πληροφορίες 

με σκοπό την παραγωγή του λόγου.  

 

1.2.2   Το Νοητικό Επίπεδο Περιγραφής της Κατανόησης της Γλώσσας 

 

Όσον αφορά στο νοητικό – αναπαραστασιακό επίπεδο περιγραφής της 

κατανόησης του λόγου, έχουν κατά καιρούς προταθεί πολλά μοντέλα και θεωρητικές 

προσεγγίσεις.  Επειδή στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε τη σχέση και την 

ενδεχομένως θετική επίδραση που ασκεί η κατανόηση της γλώσσας στην οπτική 

αντίληψη, κεντρικό άξονα της προσέγγισης μας θα αποτελέσουν οι θεωρίες της 

«ενσωματωμένης γνώσης / νόησης» (“embodied cognition”). Οι θεωρίες αυτές, όπως 

θα δούμε αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο, υποστηρίζουν την ύπαρξη αντιληπτικών 

αναπαραστάσεων ως των θεμελιωδών λίθων της νόησης.  

Αυτή η άποψη είναι θεμελιώδης αρχή και για το μοντέλο κατανόησης  “the 

Immersed Experiencer Framework” (“IEF”), που πρότεινε ο Zwaan  (2004).  

Κεντρική ιδέα στο “IEF” είναι ότι οι λέξεις της γλώσσας ενεργοποιούν οπτικές - 

αντιληπτικές αναπαραστάσεις της κατάστασης στην οποία αναφέρονται. (Υπό αυτή 

την έννοια το “IEF” θα μπορούσε να θεωρηθεί μια “embodied” θεωρία). Για 

παράδειγμα, η πρόταση «ο δασοφύλακας είδε τον αετό στον ουρανό», σύμφωνα με το 

“IEF”, γίνεται κατανοητή ενεργοποιώντας τις αντίστοιχες αντιληπτικές 

αναπαραστάσεις και οπτικές εμπειρίες που έχουμε από αετούς στον ουρανό.  

Προτού  να προβούμε όμως στην κριτική και αναλυτική παρουσίαση του 

μοντέλου αξίζει να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε μια παλιότερη, «μη 

αντιληπτική» προσέγγιση για την κατανόηση της γλώσσας, που εμφανίζει όμως 

αρκετές ομοιότητες με την «αντιληπτική» θεωρία του Zwaan.   
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Αυτό το «μη αντιληπτικό μοντέλο» κατανόησης πρότειναν οι Kintsch & van 

Dijk (1978). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η σημασιολογική δομή ενός κειμένου 

μπορεί να περιγραφεί τόσο σε τοπικό «μικρο-επίπεδο», όσο και σε  γενικό «μακρο – 

επίπεδο». Το μοντέλο τους βασίζεται στην ιδέα ότι ο σχηματισμός μιας συναφούς με 

το κείμενο, σημασιολογικής βάσης από τον αναγνώστη, υποστηρίζεται από μια 

κυκλική διαδικασία που εμποδίζεται όμως από τους περιορισμούς της μνήμης 

εργασίας. Η είσοδος (“input”) της γλωσσικής πληροφορίας είναι διαχωρισμένη σε 

μονάδες, που διαδοχικά θα αναμειχθούν με τα περιεχόμενα της μνήμης εργασίας.  Το 

μοντέλο υποθέτει ότι μέσω μιας «διαχειριστικής» διαδικασίας, ο αναγνώστης μειώνει 

και περιορίζει  την πληροφορία που λαμβάνει, στην πιο βασική και ουσιώδη. Αυτή η 

διαχειριστική εργασία είναι υπό τον έλεγχο ενός θεωρητικού σχήματος που έχει 

δημιουργηθεί από τους στόχους του αναγνώστη. Η κατανόηση επιτυγχάνεται 

σταδιακά, αφού η τρέχουσα πληροφορία που έγινε κατανοητή, θα διατηρείται σε 

ενεργό επίπεδο, ώστε να επηρεάσει την ενσωμάτωση και επεξεργασία της 

πληροφορίας που ακολουθεί. Όσον αφορά στην ανάκληση και τα συμπεράσματα που 

εξάγει ο αναγνώστης, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι πρόκειται για μια κατασκευαστική 

διεργασία κατά την οποία το περιεχόμενο του κειμένου αναπαράγεται, με τρόπο  

αντίστροφο της «διαχειριστικής» εργασίας.   
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2.  Προσεγγίσεις στη Σχέση της Αντίληψης με τη Γλώσσα και τις 

Ανώτερες Γνωσιακές Λειτουργίες 

 

2.1  Το “IEF” ως «Αντιληπτικό» Μοντέλο για την Κατανόηση της Γλώσσας 

 

Σχετικό και συναφές σε ορισμένα σημεία του με την  «κατασκευαστική» 

θεωρία για την κατανόηση, των Kintsch & van Dijk (1978), της προηγούμενης 

παραγράφου είναι και το «αντιληπτικό» μοντέλο “the Immersed Experiencer 

Framework” (“IEF”) του Zwaan (2004), που είχα αναφέρει λίγο νωρίτερα. Ωστόσο, 

όπως θα δούμε στις επόμενες γραμμές, το μοντέλο αυτό έχει και κάποιες 

θεμελιώδεις διαφορές από αυτό των  Kintsch & van Dijk (1978).  

Η βασική υπόθεση  στο “IEF” είναι ότι η ανάγνωση ή η ακοή μιας λέξης 

ενεργοποιεί  λεξικές και φωνολογικές αναπαραστάσεις, αλλά ενεργοποιεί 

παράλληλα και εμπειριακές (“experiential”) αναπαραστάσεις, που σχετίζονται με τα 

αναφερόμενα, από τις λέξεις, γεγονότα.  Αυτές οι “experiential” αναπαραστάσεις 

περιλαμβάνουν αντιληπτικές, κινητικές, ακόμα και συναισθηματικές 

αναπαραστάσεις, καθώς και συνδυασμούς αυτών. Η λεκτική εισερχόμενη 

πληροφορία, σύμφωνα με τον Zwaan, συνιστά ένα ίχνος  που καθιστά δυνατό τον 

(νοητικό) επανασχηματισμό της ίδιας της εμπειρίας του γεγονότος, ή της 

κατάστασης. «…Με αυτή την έννοια η κατανόηση  είναι μια υποκατάστατη 

εμπειρία των γεγονότων που περιγράφονται, μέσω της ενοποίησης και της 

αλληλουχίας των ιχνών της πραγματικής εμπειρίας, που υπαινίσσεται η γλωσσική 

πληροφορία». (Zwaan, 2004). Αξίζει να πούμε ότι ο συγγραφέας διατυπώνει αυτή 

την άποψη έχοντας λάβει υπόψη αρκετά πειραματικά δεδομένα (που θα 

παρουσιάσουμε αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο) και σύμφωνα με τα οποία, κατά 

τη διάρκεια της κατανόησης λέξεων και προτάσεων ενεργοποιούνται αυτόματα 

οπτικές αναπαραστάσεις για το σχήμα και τον προσανατολισμό των αντικειμένων.  

Το “IEF” διακρίνει τη διαδικασία της κατανόησης σε τρία γενικά στάδια / 

συστατικά. Αυτά είναι α) η ενεργοποίηση (“activation”), β) η ερμηνεία (“construal”) 

και γ) η ενοποίηση (“integration”), τα οποία όμως, δεν υποθέτει ότι λαμβάνουν  

χώρα αποκλειστικά με αυτή τη σειρά.  

α) Στο στάδιο της ενεργοποίησης, ενεργοποιούνται κάποια «λειτουργικά» 

(“functional.”) νευρωνικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά είναι ευρέως κατανεμημένα στον 
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εγκεφαλικό φλοιό και ενεργοποιούνται επίσης όταν βιώνεται η αναφερόμενη από τη 

γλώσσα κατάσταση. Όπως τονίζει ο Zwaan,  «μία ενεργοποιημένη αναπαράσταση 

θα εξασφαλίσει το πλαίσιο και το μοτίβο ενεργοποίησης για το επόμενο λειτουργικό 

δίκτυο». Αυτή η άποψη θυμίζει το μοντέλο των Kintsch & van Dijk (1978), με την 

έννοια ότι και τα δύο υποστηρίζουν μια σταδιακή και κατασκευαστική διαδικασία 

για την κατανόηση της γλώσσας.   

Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στις δύο 

προσεγγίσεις. Οι Kintsch & van Dijk πιστεύουν  πως μια  πρόταση όπως «ο 

δασοφύλακας είδε τον αετό  στον ουρανό», δημιουργεί μη αντιληπτικές, 

προτασιακές αναπαραστάσεις. Τέτοιες αναπαραστάσεις είναι της μορφής 

[{είδε}{δασοφύλακας, αετό}, {στον, ουρανό}]. Αυτή είναι μια κλασική, συμβολική, 

προσέγγιση των αναπαραστάσεων. Αντιστοίχως για την πρόταση  «ο δασοφύλακας 

είδε τον αετό στη φωλιά» οι  Kintsch & van Dijk υποστηρίζουν μια αναπαράσταση 

της μορφής [{είδε}{δασοφύλακας, αετό}, {στη, φωλιά}].  

Από την άλλη μεριά, οι θεωρίες της ενσωματωμένης γνώσης που θα δούμε 

σε λίγο, αλλά και η συναφής «ενσωματωμένη» - αντιληπτική θεωρία της 

κατανόησης του Zwaan που μελετάμε εδώ, υποστηρίζουν πως οι παραπάνω 

προτάσεις θα ενεργοποιήσουν οπτικές / αντιληπτικές αναπαραστάσεις της κάθε 

κατάστασης. Στην πρώτη πρόταση ο αναγνώστης / ακροατής  θα δημιουργήσει (ή 

πιο σωστά, η πρόταση θα  ενεργοποιήσει), την οπτική αναπαράσταση ενός αετού με 

ανοιχτά τα φτερά του στον ουρανό, ενώ η δεύτερη θα ενεργοποιήσει την οπτική 

αναπαράσταση ενός αετού σε φωλιά, με τα φτερά του διπλωμένα.  Ο Zwaan 

υποθέτει ότι το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας κατά τη διάρκεια της κατανόησης 

της γλώσσας μπορεί να αντανακλά το περιεχόμενό της και κατά τη διάρκεια της 

ίδιας της εμπειρίας της περιγραφόμενης κατάστασης. Η ενεργοποιημένη 

αναπαράσταση  από μια γλωσσική πληροφορία θα προσφέρει το πλαίσιο 

ενεργοποίησης του δικτύου για την επόμενη γλωσσική πληροφορία, θέτοντας 

ταυτόχρονα, ένα περιορισμό στην ενεργοποίηση του νέου δικτύου. Όσο πιο σαφής 

και ειδική είναι η πρώτη αναπαράσταση, τόσο πιο ισχυρός θα είναι ο περιορισμός 

που θα ασκήσει στην επικείμενη ενεργοποίηση. «Ο περιοριστικός μηχανισμός μέσω 

του οποίου ένα αρχικά, ευρέως κατανεμημένο ενεργοποιημένο δίκτυο θα 

περιοριστεί ώστε να ταιριάξει με τη νοητική προσομοίωση ονομάζεται «άρθρωση» 

(“articulation”) και λαμβάνει χώρα στο στάδιο της ερμηνείας» (Zwaan, 2004).      
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β) Στο  στάδιο της «ερμηνείας» λοιπόν, μια δεδομένη φράση περιορίζει τις 

ενεργοποιημένες οπτικές αναπαραστάσεις (τα νευρωνικά δίκτυα οπτικών 

αναπαραστάσεων), με τρόπο τέτοιο, ώστε αυτές που είναι σύμφωνες με την 

εκφρασμένη από τη φράση τοποθεσία, (π.χ. ο αετός στον ουρανό ή στη φωλιά), να 

ενεργοποιηθούν περισσότερο, σε σχέση με εκείνες που δεν έχουν σχέση με το 

περιεχόμενο της φράσης. Έτσι, η κατάλληλη οπτική αναπαράσταση  θα είναι το 

τελικό αποτέλεσμα της «ερμηνείας». Σύμφωνα με τους Chambers et al. (2001), όπως 

αναφέρεται από τον Ζwaan (2004), o  αναγνώστης ή ο ακροατής του λόγου, 

προσπαθεί να ερμηνεύσει την κάθε λέξη αμέσως. Κατά παρόμοιο τρόπο και η 

άρθρωση ενός ενεργοποιημένου δικτύου σε μια νοητική προσομοίωση, συμβαίνει 

εξίσου άμεσα. Ακόμα, η διαδικασία της ερμηνείας είναι, σύμφωνα με τον Zwaan, 

στενά  συνδεδεμένη και αναφερόμενη με ένα συγκεκριμένο χρονικό και χωρικό 

πλαίσιο. Το χρονικό πλαίσιο είναι σημαντικό γιατί οι αναγνώστες κρατούν γεγονότα 

στη μνήμη εργασίας τους για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη το γεγονός που 

περιγράφεται. Το χωρικό πλαίσιο με την έννοια μιας περιοχής ορίζεται ως το τμήμα 

εκείνο του χώρου, που οριοθετείται από τις αισθήσεις.  

 Γίνεται φανερό πως το “IEF” ενσαρκώνει μια «ενσωματωμένη» ιδέα για την 

κατανόηση της γλώσσας, καθώς αντιμετωπίζει την κάθε γλωσσική περιγραφή, σαν 

μια προσομοίωση της πραγματικής κατάστασης. Έννοιες σχετικές με τον 

πραγματικό, τρισδιάστατο χώρο, όπως η περιοχή, η απόσταση και ο 

προσανατολισμός, λαμβάνονται υπόψη από τον αναγνώστη προκειμένου να είναι 

ενήμερος και τελικά να ερμηνεύσει αυτό που διαβάζει. Σύμφωνα με τον Zwaan 

μάλιστα, τέτοιες πληροφορίες υπονοούνται από τα ίδια τα συστατικά μιας πρότασης. 

Πολλά ρήματα για παράδειγμα, φανερώνουν περιοχή και τοποθεσία. Φράσεις όπως  

«ήρθε στο δωμάτιο» ή «έφυγε από το δωμάτιο»  υπονοούν ότι ο πρωταγωνιστής 

βρισκόταν μέσα και έξω από το δωμάτιο, αντίστοιχα. Ακόμα και προθέσεις όπως το 

«πάνω» εμπεριέχουν και φανερώνουν χωρικές σχέσεις. Παραδείγματος χάρη, η 

φράση «το χαρτί ταπετσαρίας ήταν πάνω στο τραπέζι», έχει διαφορετική σημασία 

και δηλώνει διαφορετικό προσανατολισμό, σε σχέση με τη φράση «το χαρτί 

ταπετσαρίας ήταν πάνω στον τοίχο». Σύμφωνα με τον Zwaan, τέτοιοι διαχωρισμοί 

δεν γίνονται από τα προτασιακά - μη αντιληπτικά μοντέλα της κατανόησης. 

γ) Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της κατανόησης, που 

ονομάζεται «ενοποίηση», λαμβάνει χώρα η μετάβαση από μια ερμηνεία στην 

επόμενη. Η υπόθεση και εδώ είναι ότι αυτή η μετάβαση είναι  εμπειρικά 
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θεμελιωμένη. Τα συστατικά της προηγούμενης ερμηνείας, θα αποτελέσουν μέρος 

του περιεχομένου της μνήμης εργασίας, που σε συνδυασμό με τα νέα 

ενεργοποιημένα λειτουργικά δίκτυα, θα επηρεάσουν την τρέχουσα ερμηνεία. Μια 

νέα ερμηνεία μπορεί να ενοποιηθεί πιο εύκολα με τη νοητική προσομοίωση που 

εξελίσσεται, όταν αναφέρεται στην  ίδια τοποθεσία και περιλαμβάνει τις ίδιες 

χωρικές σχέσεις,  με την προηγούμενη ερμηνεία.   

 

 

2.2   «Αντιληπτικά Συμβολικά Συστήματα» Εναντίον Μη Αντιληπτικών 

Συμβολικών Συστημάτων 

 

Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε μια θεωρία για την κατανόηση της 

γλώσσας που στηρίζεται στην υπόθεση ύπαρξης αντιληπτικών αναπαραστάσεων ως 

των  θεμελιακών συστατικών για την εξαγωγή του νοήματος και την κατανόηση της 

γλώσσας. Όπως έχει γίνει ήδη σαφές, τέτοιου είδους θεωρητικά μοντέλα αποτελούν 

«εκπροσώπους» μιας ευρύτερης ομάδας προσεγγίσεων, που ονομάζονται «θεωρίες 

της ενσωματωμένης γνώσης / νόησης» (“embodied cognition theories”). Αυτή η 

ονομασία, θα μπορούσαμε να πούμε πως ίσως αντανακλά την ιδέα που υπαγορεύει 

αυτές τις θεωρίες. Ιδέα που εν ολίγοις δεν είναι άλλη, από το ότι η νόηση δομείται 

από αντιληπτικές   και σωματοαισθητικές αναπαραστάσεις.  

Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της «σχολής» που θα 

μπορούσε να συναντήσει κανείς στη  βιβλιογραφία, είναι  το “Perceptual Symbol 

Systems”. Στο εκτενές αυτό άρθρο του, ο  Lawrence Barsalou (1999), προτείνει μια 

«αντιληπτική θεωρία γνώσης» (“perceptual theory of knowledge”). Όπως 

υποστηρίζει, η νόηση (“cognition”), είναι εγγενώς  αντιληπτική και μοιράζεται κοινά 

συστήματα με την αντίληψη τόσο σε γνωσιακό, όσο και σε νευρωνικό επίπεδο. Η 

βασική θέση του συγγραφέα θα μπορούσε συνοπτικά να παρουσιαστεί ως εξής:  Μια 

αντιληπτική  κατάσταση ξεκινά από τα αισθησιοκινητικά συστήματα και μπορεί να 

περιέχει δύο συστατικά: Μια ασυνείδητη νευρωνική αναπαράσταση του φυσικού 

ερεθίσματος και μια προαιρετική συνειδητή εμπειρία. Όταν εγείρεται μια 

αντιληπτική κατάσταση, ένα υποσύνολό της εξάγεται  μέσω της επιλεκτικής 

προσοχής και αποθηκεύεται μόνιμα στη μακρόχρονη μνήμη.  Σε κάθε ανάσυρση που 

θα ακολουθήσει στη συνέχεια, αυτή η αντιληπτική μνήμη μπορεί να λειτουργήσει 

συμβολικά, αντιπροσωπεύοντας τα αντικείμενα του κόσμου στα οποία αναφέρεται, 
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ενώ πλέον υπόκειται και σε συμβολικό χειρισμό. Αυτή η αποθήκευση αλλά και η 

επανενεργοποίηση των αντιληπτικών συμβόλων αφορά στο επίπεδο των 

«συστατικών» (“components”) που συγκροτούν την αντίληψη και όχι στο επίπεδο 

των ολιστικών αντιληπτικών εμπειριών.  Καθώς  οι μνήμες ενός συστατικού της 

αντίληψης κάποιου αντικειμένου για παράδειγμα, οργανώνονται εντός ενός κοινού 

πλαισίου, ενεργοποιούν έναν προσομοιωτή (“simulator”) που παράγει 

προσομοιώσεις αυτού του συστατικού. Ουσιαστικά, ο ρόλος του προσομοιωτή 

αποτελεί  το αποτέλεσμα της σύνδεσης και ενοποίησης των επιμέρους αντιληπτικών 

συμβόλων  που συνιστούν ένα αντικείμενο. Αυτή η διαδικασία ενοποίησης μάλιστα, 

καθοδηγείται από την επιδοχή (“affordances”) του συμβόλου ή του αντικειμένου. Η 

έννοια αυτή σύμφωνα με τους Stanfield & Zwaan (2001) δηλώνει τις πραγματικές 

ιδιότητες που σχετίζονται με ένα αντικείμενο, σε σχέση με έναν παρατηρητή ή 

χρήστη των αντικειμένων αυτών.  Παράλληλα, καθώς αναπτύσσεται η συλλογή 

αντιληπτικών συμβόλων, αυτά θα αποτελέσουν  τις αναπαραστάσεις που 

θεμελιώνουν την νόηση. Αυτά τα αντιληπτικά σύμβολα είναι σχηματικά (“modal”) 

και αναλογικά με τα αναφερόμενά τους αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, 

καθώς αναπαρίστανται αλλά και αντιστοιχούν στα ίδια συστήματα, με τις 

αντιληπτικές καταστάσεις που τα παρήγαγαν. «Από αυτή τη σκοπιά η αντίληψη και 

η νόηση θεμελιώνονται από ένα κοινό αναπαραστασιακό σύστημα» (και όχι δύο 

ανεξάρτητα συστήματα). Ο Barsalou (1999) τονίζει ότι ο προσομοιωτής  δεν 

ενεργοποιεί μόνο όψεις της αντιληπτικής εμπειρίας, αλλά παρέχει τις 

αναπαραστάσεις για διαδικασίες όπως η ενδοσκόπηση και ο αυτοέλεγχος. Όπως 

αναφέρει, αυτή η διαδικασία υποστηρίζει τόσο την παραγωγικότητα, όσο και τις 

αναπαραστάσεις αφηρημένων εννοιών, έχοντας πρόσβαση σε ένα πλήρως 

λειτουργικό εννοιολογικό σύστημα.  

Η θεωρία του Barsalou ωστόσο, αλλά και γενικά οι «αντιληπτικές» θεωρίες  

για τη νόηση, έχουν δεχτεί έντονη κριτική ακριβώς όσον αφορά σε αυτό το 

τελευταίο θέμα. Στο γεγονός δηλαδή ότι (σύμφωνα με τους επικριτές τους), 

αδυνατούν να επιδείξουν παραγωγικότητα, να μιλήσουν για αφηρημένες έννοιες και 

εννοιολογικά συστήματα, καθώς και ασυνείδητες αναπαραστάσεις. Τέτοιες 

υποτιθέμενες αδυναμίες των αντιληπτικών συμβολικών συστημάτων, σε συνδυασμό 

με άλλους παράγοντες έχει οδηγήσει στην ευρεία διάδοση  μη αντιληπτικών 

θεωριών για τη νόηση, που συνιστούν τις κλασικές συμβολικές - υπολογιστικές 

προσεγγίσεις στη γνωσιακή επιστήμη.  Συγκεκριμένα, όπως  υποστηρίζει ο 
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Barsalou, από την αρχαιότητα μέχρι τον εικοστό αιώνα σχεδόν όλοι οι θεωρητικοί 

(από τον Αριστοτέλη και τον Επίκουρο, έως τον Locke, τον  Berkeley  και τον Kant) 

υιοθετούσαν έναν «αντιληπτικό» προσανατολισμό σκέψης,   υποθέτοντας  ότι η 

γνώση έχει  ισχυρά αντιληπτικό χαρακτήρα. Εντούτοις, «η πρόοδος του τελευταίου 

αιώνα, σε πεδία όπως η λογική, η στατιστική και οι γλώσσες προγραμματισμού, έχει 

εμπνεύσει μη αντιληπτικές θεωρίες (“amodal theories”) για τη γνώση».  

Αυτές οι “amodal”  θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι γνωσιακές / νοητικές 

αναπαραστάσεις είναι μη αντιληπτικές (“amodal”) και βασίζονται σε αρχές 

θεμελιωδώς διαφορετικές, από εκείνες που υποστηρίζουν την αντίληψη. Σαν 

αποτέλεσμα, «τα τελευταία χρόνια πολλοί τείνουν να πιστεύουν ότι η νόηση και η 

αντίληψη είναι διαφορετικές λειτουργίες που αντανακλούν και ανεξάρτητα 

συστήματα στον εγκέφαλο» («αρθρώματα» - “modules”). Μια τέτοια διάκριση 

σύμφωνα με τον Barsalou, προϋποθέτει ότι τα αντιληπτικά συστήματα συλλέγουν 

πληροφορίες από το περιβάλλον, οι οποίες μεταβιβάζονται σε ξεχωριστά 

συστήματα, που υποστηρίζουν ανώτερες γνωσιακές λειτουργίες όπως η γλώσσα, η 

μνήμη και η σκέψη.  Η «στροφή» προς τέτοιες θεωρίες ευνοήθηκε και από το 

γεγονός ότι «οι γνωσιακοί επιστήμονες ξεκίνησαν να εργάζονται με 

αναπαραστασιακά σχήματα (“schemes”) που ήταν εγγενώς μη αντιληπτικά». Ενώ 

παλαιότερα, τα  αντίστοιχα σχήματα υπέθεταν ότι οι γνωσιακές αναπαραστάσεις 

χρησιμοποιούν αντιληπτικές αναπαραστάσεις, «οι μη αντιληπτικές θεωρίες πλέον 

τάσσονται υπέρ της άποψης ότι τα συμβολικά συστήματα μετασχηματίζουν μέρος 

των αντιληπτικών καταστάσεων σε μια εντελώς καινούρια αναπαραστασιακή 

γλώσσα, που είναι εγγενώς μη αντιληπτική». Σύμφωνα με αυτά τα παραδείγματα, 

καθώς τα τυπικά, μη αντιληπτικά σύμβολα μετασχηματίζονται, εισέρχονται σε 

μεγαλύτερες αναπαραστασιακές δομές όπως λίστες εννοιών, πλαίσια, σχήματα, 

σημασιολογικά δίκτυα και παραγωγικά συστήματα. Αυτές οι δομές με τη σειρά τους 

συνιστούν ένα πλήρως λειτουργικό συμβολικό σύστημα με συνδυαστικές 

δυνατότητες του συντακτικού και της σημασιολογίας, που τελικά υποστηρίζει όλες 

τις ανώτερες γνωσιακές λειτουργίες. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των συμβόλων, 

εκτός του μη αντιληπτικού χαρακτήρα τους, είναι και η «αυθαιρετότητά» τους, υπό  

την έννοια ότι η εσωτερική τους δομή δεν έχει καμία ομοιότητα με τις αντιληπτικές 

καταστάσεις από τις οποίες προέκυψαν. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό τόνιζε και 

ο Pinker (1994) για την «αυθαιρετότητα της γλώσσας», όπως είδαμε στην 

παράγραφο 1.2. Όπως οι λέξεις έχουν αυθαίρετες σχέσεις  με τις οντότητες του 
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κόσμου τις οποίες δηλώνουν, έτσι και τα μη αντιληπτικά συστήματα έχουν 

αυθαίρετες σχέσεις με τις αντιληπτικές καταστάσεις. «Όπως η λέξη «καρέκλα» δεν 

έχει κάποια συστηματική ομοιότητα με τις φυσικές καρέκλες, έτσι και το μη 

αντιληπτικό σύμβολο που αναπαριστά την καρέκλα, δεν έχει καμία συστηματική 

ομοιότητα με τις αντιληπτές καρέκλες»  (Barsalou, 1999). 

 

 

 

Εικόνα 1: Η βασική υπόθεση των αντιληπτικών συμβολικών συστημάτων: Υποσύνολα των 

αντιληπτικών καταστάσεων στις αισθησιοκινητικές περιοχές, αποθηκεύονται στη μακρόχρονη μνήμη 

και λειτουργούν σαν σύμβολα.  (Barsalou, 1999). 

 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 1, τα αντιληπτικά συμβολικά συστήματα δεν 

υποστηρίζουν μια τέτοια αυθαίρετη σχέση, αλλά υποθέτουν  ότι η αναπαράσταση 

της καρέκλας θα είναι κάτι που μοιάζει με πραγματική καρέκλα. Τα μη αντιληπτικά 

αναπαραστασιακά  σύμβολα από την άλλη μεριά (εικόνα 2), έχουν αρκετές 

ομοιότητες  με τη λειτουργία της γλώσσας και τις λέξεις, ενώ   αρκετοί  υποθέτουν 

ότι   πολλά χαρακτηριστικά τους είναι ανάλογα και με τη δομή της ίδιας της 

γλώσσας.  Ακόμα και οι ερευνητές αυτής της «τυπικής - συμβολικής» προσέγγισης 

χρησιμοποιούν γλωσσικά σχήματα για να αναπαραστήσουν τα μη αντιληπτικά 

συστήματα. (Μια τέτοια περίπτωση είδαμε και  στην παράγραφο 2.1, για την πιθανή 

αναπαράσταση της φράσης «ο δασοφύλακας είδε τον αετό στον ουρανό» από τους  

Kintsch & van Dijk (1978)). Όπως πιστεύουν και οι Fodor και Pylyshyn (1988), η 

επεξεργασία των εννοιών υποτίθεται πως εμπεριέχει την ακολουθιακή (“sequential”)  

επεξεργασία των μη αντιληπτικών συμβόλων, σε δομές παρόμοιες με αυτές των 

προτάσεων της γλώσσας.  
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Εικόνα 2: Η βασική υπόθεση των μη αντιληπτικών συστημάτων. Οι αντιληπτικές καταστάσεις 

μετασχηματίζονται σε ένα νέο αναπαραστασιακό, συμβολικό σύστημα. (Barsalou, 1999). 

 

 

 

 

2.3   Πειραματικές Έρευνες στη Σχέση της Αντίληψης με την  Κατανόηση της 

Γλώσσας 

 

Έως τώρα είδαμε τα βασικά χαρακτηριστικά δύο αντιμαχόμενων 

προσεγγίσεων στη γνωσιακή επιστήμη. Οι αντιληπτικές και οι μη αντιληπτικές 

θεωρίες είναι δύο συστήματα, που σκοπό έχουν να παρέχουν το κατάλληλο 

υπόβαθρο, ώστε να προσεγγίσουν τον τρόπο  διαχείρισης και επεξεργασίας της 

γνώσης από το ανθρώπινο γνωστικό σύστημα. Ωστόσο, οι δύο θεωρίες ξεκινούν από 

διαφορετικές παραδοχές και έχουν αντίθετη τελικά άποψη, όσον αφορά στη δομή 

και το περιεχόμενο των νοητικών αναπαραστάσεων. Μια πιθανή μέθοδος ελέγχου 

των υποθέσεων των δύο συστημάτων είναι η πειραματική και εμπειρική εποπτεία 

της βασικής τους θεωρητικής διαφοράς, όσον αφορά στη σχέση μεταξύ ενός 

«εσωτερικού» συμβόλου (αναπαράστασης) και του εξωτερικού ερεθίσματος, όπου 

το σύμβολο αναφέρεται.  Σύμφωνα με τα αντιληπτικά συμβολικά συστήματα, τα 

σύμβολα έχουν  αναλογική σχέση με τα αντικείμενα στα οποία  αναφέρονται, ενώ 

σύμφωνα με τα μη αντιληπτικά συστήματα, αυτή η σχέση είναι τελείως αυθαίρετη.  

Ο Barsalou (1999) μάλιστα τονίζει ότι στα αντιληπτικά συμβολικά συστήματα, 

πιθανές αλλαγές στο αναφερόμενο (φυσικό) αντικείμενο θα προκαλέσουν αλλαγές 

και στο αντιληπτικό σύμβολο – αναπαράσταση του αντικειμένου.  
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Κάποιοι ερευνητές (π.χ. Stanfield & Zwaan, 2001, Zwaan et al., 2002), όπως 

θα δούμε στην παράγραφο που ακολουθεί, θέλουν να ελέγξουν αν αυτή η αναλογική 

σχέση ισχύει και αντίστροφα.  

Σκοπός  και της παρούσας εργασίας είναι η διεξαγωγή πειραμάτων για τη 

μελέτη της επίδρασης της  γλωσσικής κατανόησης προτάσεων που υποδηλώνουν 

προσανατολισμό, στην οπτική αντίληψη κιγκλιδωμάτων (“gratings”) που δείχνουν 

προσανατολισμό.  Προτού όμως αναλύσουμε το ερευνητικό ερώτημα αυτής της 

εργασίας, αξίζει να αναφερθούμε σε άλλες δουλειές που εξετάζουν  τη σχέση 

αντίληψης και γλώσσας.   

 

2.3.1  Η επίδραση της κατανόησης γραπτών  προτάσεων που υπονοούν 

προσανατολισμό, στην αναγνώριση εικόνων 

 

Οι Stanfield & Zwaan (2001), βασιζόμενοι στη θεωρία των αντιληπτικών 

συμβολικών συστημάτων πιστεύουν ότι οι αλλαγές σε ένα φυσικό αντικείμενο (π.χ. 

ένα τραπέζι) θα επιφέρουν παρόμοιες αλλαγές και στα αντιληπτικά σύμβολα που 

παράγουν την προσομοίωση του αναφερόμενου αντικειμένου. Με άλλα λόγια, μια 

προσομοίωση θα πρέπει να μοιράζεται κάποια «φυσικά» χαρακτηριστικά του 

αναφερόμενού της από τον πραγματικό κόσμο. Οι συγγραφείς αναφέρουν το 

παράδειγμα της πρότασης «ο Γιάννης έβαλε το στυλό στη μολυβοθήκη», που είχε 

παρουσιάσει πρώτα ο Barsalou (1999). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, εάν κάποιος 

διαβάσει αυτή την  πρόταση, εξ’ αιτίας της επιδοχής (“affordances”) (βλ. παράγραφο 

2.2), που σχετίζεται με τα στυλό και τις μολυβοθήκες στον πραγματικό κόσμο, τότε 

η προσομοίωση αυτής της πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κάθετο 

προσανατολισμό του στυλό, ακριβώς όπως θα συνέβαινε αν κάποιος βίωνε την 

αντίστοιχη εμπειρία. Η προσομοίωση της πρότασης «ο Γιάννης έβαλε το στυλό στο 

συρτάρι» από την άλλη μεριά, θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν οριζόντιο 

προσανατολισμό  για τους αντίστοιχους λόγους. (Αντίθετα, μια  μη αντιληπτική  

συμβολική αναπαράσταση αυτών των προτάσεων θα ήταν περίπου της μορφής: 

[έβαλε {Γιάννης, στυλό, μολυβοθήκη}]). Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ίδιες 

προβλέψεις έγιναν και για τις προτάσεις «ο Γιάννης κάρφωσε το καρφί στο πάτωμα» 

και «κάρφωσε το καρφί στον τοίχο». Όπως ένα στυλό, έχει κάθετο προσανατολισμό 

για να μπει σε μια μολυβοθήκη, έτσι και ένα καρφί έχει κάθετο προσανατολισμό 

ώστε να καρφωθεί στο πάτωμα. Ομοίως, ο προσανατολισμός του μολυβιού ώστε να 
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μπει στο συρτάρι, αλλά και του καρφιού ώστε να καρφωθεί στον τοίχο, είναι 

οριζόντιος. (Εμπειρικά στοιχεία “affordances”).  

Χάρη στην αναλογική σχέση των συμβολικών συστημάτων με τα 

αναφερόμενά τους αντικείμενα, οι συγγραφείς υποθέτουν ότι όπως οι αλλαγές του 

αναφερόμενου προκαλούν αλλαγές στην προσομοίωση, έτσι και αλλαγές στην 

προσομοίωση, θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις στην αναγνώριση και ερμηνεία του 

αναφερόμενου.  

Συγκεκριμένα, διατυπώνουν την ερευνητική  υπόθεση ότι οι χρόνοι 

απόκρισης από  κάποιο συμμετέχοντα, για την επιβεβαίωση ότι είδε μια εικόνα ενός 

στυλό σε κάθετο προσανατολισμό θα είναι μικρότεροι σε σχέση με τους χρόνους 

επιβεβαίωσης μιας εικόνας με ένα στυλό σε οριζόντιο προσανατολισμό, εάν ο 

συμμετέχοντας έχει προηγουμένως διαβάσει την πρόταση «ο Γιάννης έβαλε το  

στυλό στη μολυβοθήκη». Οι αντίστοιχοι χρόνοι θα πρέπει να είναι μάλιστα οι 

αντίθετοι, εάν πρώτα έχει διαβαστεί η πρόταση «ο Γιάννης έβαλε το στυλό στο 

συρτάρι». «Όπως το να δει κανείς ένα αντικείμενο θα διευκολύνει την αναγνώρισή 

του ξανά αργότερα, έτσι και η προσομοίωση αυτού του αντικειμένου θα πρέπει να 

διευκολύνει την επικείμενη αναγνώρισή του» (Stanfield & Zwaan, 2001).  Η 

υπόθεση δηλαδή είναι ότι η ανάγνωση μιας πρότασης που υποδηλώνει έναν 

προσανατολισμό στο χώρο θα δημιουργήσει μια προσομοίωση, ενεργοποιώντας 

αντιληπτικά  σύμβολα (αναπαραστάσεις) αυτού του προσανατολισμού,  που θα 

διευκολύνουν την  αναγνώριση εικόνων τέτοιου προσανατολισμού, αμέσως μετά.      

Το πείραμα που διεξήγαγαν οι ερευνητές αφορούσε στην ανάγνωση   

προτάσεων, κάθε μια από τις οποίες ακολουθούνταν από   μια εικόνα. Το έργο των 

συμμετεχόντων ήταν να επιβεβαιώσουν αν το αντικείμενο που δείχνει η εικόνα, είχε 

αναφερθεί στην πρόταση που προηγουμένως είχαν διαβάσει. Ο προσανατολισμός 

των αντικειμένων ποίκιλλε, ώστε να ταιριάζει (“match”), αλλά να είναι και 

αντίθετος (“mismatch”), από αυτόν που υπονοούσε η πρόταση (κάθετος εναντίον 

οριζόντιου).  «Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αντιληπτικές συμβολικές θεωρίες 

προβλέπουν ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν μικρότερους χρόνους απόκρισης για τις 

ταιριαστές με την πρόταση εικόνες, σε σχέση με τις μη ταιριαστές. Οι μη 

αντιληπτικές (“amodal”) θεωρίες από την άλλη μεριά προβλέπουν ότι οι χρόνοι 

αναγνώρισης δεν θα πρέπει να διαφέρουν, μεταξύ αυτών των συνθηκών» (Stanfield 

& Zwaan, 2001). 
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Το πείραμα διεξήχθη σε 40 φοιτητές του πανεπιστημίου της Florida και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρόνοι απόκρισης ήταν πράγματι μικρότεροι για τις 

εικόνες που έδειχναν αντικείμενα με προσανατολισμό ταιριαστό με αυτόν που 

υπονοούσαν οι προτάσεις, σε σχέση με τις εικόνες που έδειχναν αντικείμενα με 

προσανατολισμό που δεν ταίριαζε με εκείνον των προτάσεων.      

     

2.3.2   Η επίδραση της κατανόησης προτάσεων που υπονοούν σχήμα, στην 

αναγνώριση εικόνων 

 

Θέλοντας να επεκτείνουν τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας, οι Zwaan 

et al. (2002) πραγματοποίησαν μια  μελέτη όπου ερεύνησαν την επίδραση της 

γλωσσικής κατανόησης, στην οπτική αναγνώριση σχημάτων. Συγκεκριμένα, 

υπέθεσαν ότι εάν η κατανόηση της γλώσσας ενεργοποιεί αναπαραστάσεις του 

προσανατολισμού των αντικειμένων στα οποία αναφέρεται, τότε θα πρέπει ομοίως 

να ενεργοποιεί και αναπαραστάσεις του σχήματός τους. Όσον αφορά  στην  πρόταση 

«ο δασοφύλακας είδε τον αετό στον ουρανό», της παραγράφου 2.1, οι συγγραφείς 

υποθέτουν ότι η κατανόησή της θα ενεργοποιήσει αντιληπτικές αναπαραστάσεις του 

σχήματος του αετού, με τα φτερά του ανοιχτά (αφού πετάει στον ουρανό). Αντίθετα 

η πρόταση «ο δασοφύλακας είδε τον αετό στη φωλιά» θα ενεργοποιήσει μια 

διαφορετική αναπαράσταση του σχήματος του αετού. Δηλαδή μια αναπαράσταση με 

τα φτερά του διπλωμένα. Οι ερευνητές μελέτησαν εάν η ανάγνωση και κατανόηση 

τέτοιου είδους  προτάσεων θα διευκολύνει την αναγνώριση και κατονομασία 

εικόνων που δείχνουν έναν αετό στις αντίστοιχες θέσεις, (στον ουρανό με ανοιχτά τα 

φτερά και στη φωλιά με κλειστά τα φτερά του).  

Πιο αναλυτικά, το έργο απαιτούσε  την απάντηση των συμμετεχόντων για το 

αν το αντικείμενο ή το ζώο της εικόνας που έβλεπαν κάθε φορά, είχε αναφερθεί 

στην πρόταση που είχε προηγηθεί (πείραμα 1) καθώς και την απλή κατονομασία του 

αντικειμένου (ή του ζώου) της εικόνας (πείραμα 2).  Η βασική υπόθεση και εδώ 

ήταν ότι όταν η πρόταση και η εικόνα ταίριαζαν, όσον αφορά στο σχήμα του 

αντικειμένου που αναφέρονταν, η απόκριση των υποκειμένων θα διευκολύνονταν. 

Πράγματι, οι χρόνοι απόκρισης και στα δύο πειράματα (αναγνώριση και 

κατονομασία), ήταν γρηγορότεροι όταν το σχήμα του εικονιζόμενου αντικειμένου 

ταίριαζε, σε σχέση με τις συνθήκες που δεν ταίριαζε, με το υπονοούμενο από την 

πρόταση, σχήμα.      
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2.3.3   Η επίδραση της κατανόησης προτάσεων  που αναπαριστούν χωρικές σχέσεις, 

στην οπτική επεξεργασία εικόνων 

  

Οι Richardson et al. (2003) αναφέρουν ότι η χρήση και η κατανόηση της 

γλώσσας έχει σε μεγάλο βαθμό τις ρίζες της σε ενσωματωμένες εμπειρίες, ακόμα 

και σε πολιτισμικές επιρροές. Οι συγγραφείς αναφέρονται για παράδειγμα στην 

έννοια του σεβασμού, η οποία στην καθημερινή γλώσσα ενέχει χωρικές σχέσεις. 

Συνηθίζουμε να λέμε ότι κάποιος που θαυμάζουμε και εκτιμάμε βαθιά, βρίσκεται 

κατά κάποιο τρόπο «πάνω» από εμάς, ενώ κάποιος που δεν αξίζει και τόσο την 

εκτίμησή μας, είναι «κάτω» από εμάς. Από την άλλη μεριά, χειροπιαστές πράξεις 

όπως «σπρώχνω» ή «ανεβάζω» υπονοούν μια κάθετη και οριζόντια κίνηση 

αντίστοιχα, ενώ συχνά λέμε ότι ακόμα και οι ελπίδες και οι προσδοκίες μας είναι 

πολύ χαμηλές ή πολύ ψηλές.  

Με λίγα λόγια, οι συγγραφείς εντοπίζουν τα σημεία εκείνα της γλώσσας που 

εμπεριέχουν χωρικές και εμπειρικές, ενσωματωμένες αναπαραστάσεις. Σύμφωνα με 

την Boroditsky (2000), όπως αναφέρεται από τους  Richardson et al. (2003), οι 

ομιλητές διαφορετικών γλωσσών επιστρατεύουν διαφορετικές χωρικές έννοιες, για 

να αναφερθούν στο χρόνο. Φαίνεται επομένως, ότι οι χωρικές σχέσεις είναι έντονα 

συνυφασμένες με την καθημερινή γλωσσική επικοινωνία. Η ενσωματωμένη και 

εμπειρική θεμελίωση  των γλωσσικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούμε για το 

σεβασμό για παράδειγμα, ίσως σχετίζεται με  τον κάθετο προσανατολισμό του 

«πάνω-κάτω», επειδή «από παιδιά όλοι κοιτούσαμε προς τα πάνω τους ψηλότερους 

και «σοφότερους» ενήλικες» (Richardson et al., 2003). 

Για να ελέγξουν την υπόθεση του εάν οι αντιληπτικές και εμπειρικές αυτές 

χωρικές αναπαραστάσεις ενεργοποιούνται και κατά τη διαδικασία της κατανόησης 

της γλώσσας επηρεάζοντας την οπτική επεξεργασία, οι ερευνητές διεξήγαγαν το 

παρακάτω πείραμα:         

Οι συμμετέχοντες άκουγαν μικρές προτάσεις, κάθε μια από τις οποίες 

ακολουθούνταν από ένα γεωμετρικό σχήμα (το οποίο παρουσιαζόταν για λίγο 

χρόνο, ταυτόχρονα στο πάνω και κάτω (κάθετο), ή στο αριστερό και δεξί (οριζόντιο) 

μέρος της οθόνης ενός υπολογιστή. Το έργο τους ήταν να απαντήσουν πατώντας το 

αντίστοιχο κουμπί στο πληκτρολόγιο, εάν το σχήμα που παρουσιαζόταν ήταν 

κύκλος ή τετράγωνο.  
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Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι όταν οι προτάσεις περιέγραφαν ένα 

γεγονός με κάθετο  προσανατολισμό, οι χρόνοι απόκρισης των υποκειμένων στο να  

κρίνουν το είδος  του σχήματος που ακολουθούσε, ήταν  μεγαλύτεροι, όταν το 

σχήμα παρουσιαζόταν στην κάθετη διάταξη της οθόνης, σε σχέση με όταν 

παρουσιαζόταν στην οριζόντια διάταξη. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες ήταν πιο αργοί 

στο να κρίνουν το σχήμα, όταν  η θέση που αυτό εμφανίστηκε ταίριαζε με αυτή που 

υπονοούσε η πρόταση, σε σχέση με όταν η πρόταση και το σχήμα είχαν αντίθετο 

προσανατολισμό.  Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι αυτά τα αποτελέσματα φανερώνουν 

ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του οριζόντιου / κάθετου προσανατολισμού που 

υπονοούσαν οι προτάσεις και της οριζόντιας / κάθετης θέσης επί της οθόνης, όπου 

εμφανίζονταν τα οπτικά ερεθίσματα. Συγκεκριμένα τονίζουν ότι αυτοί οι χρόνοι 

απόκρισης των συμμετεχόντων προέκυψαν επειδή από τους συμμετέχοντες, 

«επιστρατεύτηκαν» (“recruit”) χωρικές αναπαραστάσεις  (και όχι αυθαίρετες – 

“amodal” αναπαραστάσεις), ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση των προτάσεων. 

Όμως, οι χωρικές  αυτές αναπαραστάσεις ανταγωνίζονταν και συγκρούονταν 

(“conflict”) με την οπτική επεξεργασία των ερεθισμάτων (γεωμετρικών σχημάτων) 

που  παρουσιάζονταν στον ίδιο προσανατολισμό, με αυτόν που οι προτάσεις 

υπονοούσαν.  

Αυτά τα αποτελέσματα είναι ουσιαστικά αντίθετα από αυτά των Stanfield & 

Zwaan (2001) που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Επομένως, θα 

μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αντανακλούν και αντίθετα συμπεράσματα. 

Ωστόσο, όπως τονίζουν και οι ίδιοι οι συγγραφείς, «από τα αποτελέσματα φαίνεται 

ότι οι γλωσσικές αναπαραστάσεις είναι βαθιά συνδεδεμένες με τους αντιληπτικούς 

μηχανισμούς», αφού επηρεάζουν και καθυστερούν την επίδοση σε αντιληπτικά 

έργα. «Τα αποτελέσματά μας επικυρώνουν τις αντιληπτικές - κινητικές θεωρίες για 

τις γνωσιακές αναπαραστάσεις, όπως αυτή του Barsalou (1999), επειδή αυτές οι 

χωρικές αναπαραστάσεις ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της γλωσσικής 

κατανόησης και αλληλεπιδρούν με τις ταυτόχρονες γνωσιακές και αντιληπτικές 

διεργασίες» (Richardson et al., 2003).        
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2.3.4   Η επίδραση της αντίληψης της κίνησης στην επεξεργασία της γλώσσας 

           

Οι Kaschak et al. (2005) εξέτασαν εάν η οπτική αντίληψη κίνησης επηρεάζει 

την επεξεργασία της γλώσσας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μελέτη όμοια με αυτές 

που είδαμε ως τώρα, όσον αφορά  στη μελέτη της σχέσης και αλληλεπίδρασης 

γλώσσας και αντίληψης, μόνο που εδώ εξετάζεται από αντίστροφη σκοπιά. Από το 

αν δηλαδή η αντίληψη θα επιδράσει στην επεξεργασία της γλώσσας.  

Διεξήχθησαν δύο πειράματα και το έργο των συμμετεχόντων ήταν να 

κρίνουν το κατά πόσο το νόημα (πείραμα 1)  και η γραμματική δομή (πείραμα 2), 

κάποιων προτάσεων που άκουγαν ήταν σωστές. (Πατούσαν ένα κουμπί για το εάν οι 

προτάσεις έβγαζαν νόημα και ένα άλλο για το εάν ήταν ακατανόητες). Οι προτάσεις 

αυτές περιέγραφαν είτε κίνηση προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, ή κίνηση προς τον 

συμμετέχοντα ή από τον συμμετέχοντα και μακριά. (Για παράδειγμα «η κουρτίνα 

έκλεισε» ή «το αυτοκίνητο σε πλησίασε»). Ενώ άκουγαν τις προτάσεις μέσω 

ακουστικών, οι συμμετέχοντες έπρεπε να εστιάζουν την όρασή τους σε ένα σταυρό 

στο κέντρο της οθόνης ενός υπολογιστή. Ταυτόχρονα με το έργο κατανόησης και 

κρίσης των προτάσεων, έβλεπαν επίσης ερεθίσματα που παρουσιάζονταν στο κέντρο 

της οθόνης και τα οποία  παρήγαγαν  κίνηση  όμοια ή διαφορετική από αυτή που 

δήλωνε κάθε φορά η πρόταση που άκουγαν. Τα οπτικά ερεθίσματα ήταν 

ασπρόμαυρες κινούμενες σπείρες που παρήγαγαν μια σπειροειδή κίνηση  για τη 

δημιουργία κίνησης «προς» (“towards”) και «μακριά» (“away”),   ενώ η  κίνηση 

«προς τα πάνω» (“up”) και «προς τα κάτω» (“down”), παραγόταν από κάποια 

οριζόντια κινούμενα (προς τα πάνω και προς τα κάτω αντίστοιχα) κιγκλιδώματα 

(“gratings”).    

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κρίσεις τόσο για το νόημα (πείραμα 1), όσο 

και για τη «γραμματικότητα» (πείραμα 2), των προτάσεων ήταν πιο αργές, όταν η 

κίνηση που έβλεπαν  οι συμμετέχοντες ταίριαζε με αυτή που δήλωνε η πρόταση, σε 

σχέση με τη συνθήκη που η κίνηση της πρότασης και η οπτικά αντιληπτή κίνηση, 

ήταν  ασύμφωνες. Με άλλα λόγια και στα δύο πειράματα οι αποκρίσεις ήταν 

γρηγορότερες για προτάσεις που παρουσιάζονταν ταυτόχρονα με ένα οπτικό 

ερέθισμα που απεικόνιζε κίνηση στην αντίθετη κατεύθυνση, από αυτή της κίνησης 

που περιγραφόταν στην πρόταση. Αυτά τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους Kaschak 

et al., 2005  φανερώνουν ένα «πλεονέκτημα» της ασύμφωνης συνθήκης  (“mismatch 

advantage”) και ερμηνεύονται ως αποδείξεις ότι οι μηχανισμοί επεξεργασίας που 
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επιστρατεύονται για την κατασκευή προσομοιώσεων κατά τη διάρκεια της 

κατανόησης της γλώσσας χρησιμοποιούνται επίσης και κατά τη διάρκεια της 

οπτικής αντίληψης. Όπως και  οι Richardson et al. (2003), έτσι και αυτοί οι 

συγγραφείς πιστεύουν ότι υπήρξε κάποιο είδος «ανταγωνισμού» μεταξύ των 

εγκεφαλικών περιοχών που θα επεξεργάζονταν την κίνηση, είτε αυτή προερχόταν 

από την οπτική οδό, είτε από την οδό της γλωσσικής περιγραφής. Οι  Kaschak et al. 

(2005), τονίζουν ότι η δημιουργία προσομοίωσης  γεγονότων που περιλαμβάνουν 

κίνηση απαιτεί τη χρήση μηχανισμών που προορίζονται στο να αντιδρούν όταν η 

κίνηση γίνεται πραγματικά αντιληπτή.  Επειδή αυτοί οι νευρωνικοί μηχανισμοί είναι 

«απασχολημένοι» με την οπτική επεξεργασία της κίνησης μιας δεδομένης 

κατεύθυνσης, έγιναν και λιγότερο «διαθέσιμοι» για την προσομοίωση αυτής της 

ίδιας κατεύθυνσης στο έργο της κατανόησης, με αποτέλεσμα τους καθυστερημένους 

χρόνους στη σύμφωνη συνθήκη. «Αυτή η απόδειξη επιλεκτικής παρεμβολής μεταξύ 

ενός έργου οπτικής επεξεργασίας και ενός έργου γλωσσικής κατανόησης, παρέχει 

περαιτέρω στήριξη για την άποψη ότι η γλωσσική κατανόηση θεμελιώνεται από την 

αντίληψη και τη δράση (“perception and action”)» (Kaschak et al., 2005).      

 

2.3.5    Η επίδραση της κατανόησης της γλώσσας, στη «χαμηλού επιπέδου» 

αντίληψη και επεξεργασία της κίνησης 

 

Οι Meteyard et al.  (2007) θέλοντας να διερευνήσουν τη σχέση της 

γλωσσικής επεξεργασίας και κατανόησης, με την  οπτική   αντίληψη «χαμηλού 

επιπέδου» διεξήγαγαν την παρακάτω έρευνα: Μελέτησαν αν η κατανόηση λέξεων 

που αναφέρονταν σε κίνηση επηρέαζε την  ικανότητα  για οπτική αντίληψη  

κίνησης.   Όπως αναφέρουν, καμιά μελέτη ως τώρα δεν έχει δείξει ότι η γλωσσική 

κατανόηση επηρεάζει μια συγκεκριμένη οπτική επεξεργασία που λαμβάνει χώρα σε 

«χαμηλό επίπεδο» της ιεραρχίας των διαδικασιών του οπτικού συστήματος, όπως 

είναι η επεξεργασία της κίνησης.  

Η προς ανίχνευση κίνηση παρουσιαζόταν με την τεχνική “Random Dot 

Kinematogram” (RDK). Πρόκειται για  ένα αρκετά διαδεδομένο  τύπο ερεθισμάτων 

στην  ψυχοφυσική της αντίληψης, που στόχο έχει τη μέτρηση ενός συμμετέχοντα ως 

προς την ικανότητά του για αντίληψη της κίνησης. Αναλυτικότερα, τα RDK, είναι 

πολλές κουκίδες που παρουσιάζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή και κινούνται 

εντός ενός πλαισίου,  άναρχα και όχι προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εντούτοις, 
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κάποιο ποσοστό αυτών των κουκίδων  κινείται ταυτόχρονα και συναφώς 

(“coherently”) προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. (Για παράδειγμα  προς τα πάνω 

ή προς τα κάτω). Μάλιστα, ο αριθμός  των κουκίδων που κινούνται συναφώς, (άρα 

και η ένταση της κίνησής τους), μπορεί και μεταβάλλεται, ενώ καθορίζεται κάθε 

φορά από τον ερευνητή. Το έργο του παρατηρητή ενός RDK  (δηλαδή του 

συμμετέχοντα στο πείραμα), απαιτεί τη διάκριση της κατεύθυνσης (“direction 

discrimination”) των κουκίδων που κινούνται συγχρονισμένα. Γίνεται κατανοητό, 

πως όταν το ποσοστό των κουκίδων που κάνουν συναφή - συγχρονισμένη κίνηση 

(εν μέσω των υπολοίπων που κινούνται άναρχα) είναι μικρό, το έργο της αντίληψης 

και αναφοράς της κατεύθυνσης της κίνησης είναι σχετικά δύσκολο. Από την άλλη 

μεριά, αν ο αριθμός των συγχρονισμένα κινούμενων κουκίδων αυξηθεί,  τότε το 

έργο της αντίληψης είναι ευκολότερο.      

Το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των RDK ερεθισμάτων είναι ότι  περιέχουν 

κάποιο ποσοστό «σήματος» (“signal”) που οι συμμετέχοντες σε ένα πείραμα 

καλούνται να ανιχνεύσουν, αλλά και κάποιο ποσοστό «θορύβου» (“noise”)
1
.  Στην 

προκειμένη περίπτωση το «σήμα» είναι η συγχρονισμένη κίνηση μιας ομάδας 

κουκίδων, ο αριθμός των οποίων καθορίστηκε από τους ερευνητές, στο επίπεδο του 

κατωφλίου
2
 (“threshold”) της διάκρισης της κατεύθυνσης της κίνησης, για κάθε 

συμμετέχοντα ξεχωριστά.  Ο «θόρυβος» από την  άλλη μεριά, είναι όλες οι 

υπόλοιπες κουκίδες της παρουσίασης, οι οποίες «δυσχεραίνουν» το έργο των 

συμμετεχόντων.   

Οι ερευνητές υπολόγισαν αρχικά το κατώφλι της αντίληψης της 

συγχρονισμένης κίνησης για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, με τη μέθοδο σταθερών 

ερεθισμάτων (“constant stimuli”) και τη μέθοδο επιλογής ανάμεσα από δύο 

εναλλακτικές  (“two–interval forced choice”). Στη συνέχεια  χρησιμοποίησαν τη 

θεωρία ανίχνευσης σήματος (“signal detection theory”), ώστε να μελετήσουν εάν η 

κατανόηση της γλωσσικής πληροφορίας επηρεάζει την ευαισθησία και το κριτήριο 

των συμμετεχόντων για την αντίληψη της κίνησης. Για τις ανάγκες της θεωρίας 

ανίχνευσης σήματος, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικά RDK. Ένα με 

ύπαρξη συγχρονισμένης κίνησης  (πάνω ή κάτω) και ένα δεύτερο με άναρχη μόνο 

κίνηση, χωρίς κατεύθυνση.  

                                                 
1
 Σχετικά με τις μεθόδους της ψυχοφυσικής της αντίληψης που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές, ίσως 

είναι σκόπιμο ο αναγνώστης να εξοικειωθεί πρώτα με την αντίστοιχη ορολογία, διαβάζοντας την 

παράγραφο 3.2. 
2
 Το κατώφλι, αλλιώς και «ουδός». 



Βασίλης Πελεκάνος 

 38 

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες άκουγαν  λέξεις που 

αναφέρονταν  είτε α) σε κίνηση ίδιας κατεύθυνσης με αυτή που υπήρχε στην οθόνη 

(«σύμφωνη» συνθήκη),  είτε β) σε  κίνηση με κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που 

καλούνταν να ανιχνεύσουν στην οθόνη («ασύμφωνη» συνθήκη). Για παράδειγμα 

άκουγαν μια λέξη που δήλωνε κίνηση προς τα πάνω, ενώ στην οθόνη υπήρχε κίνηση 

κουκίδων προς τα κάτω.  Τέλος, γ) άκουγαν και λέξεις που δεν αναφέρονταν σε 

κίνηση (ουδέτερη συνθήκη).     

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ήταν  περισσότερο 

ευαίσθητοι στην αντίληψη της κίνησης, όταν οι λέξεις που άκουγαν ήταν σύμφωνες 

με την κίνηση που έβλεπαν, σε σχέση με τη συνθήκη που λέξεις και κίνηση ήταν 

ασύμφωνες. Ακόμα, το κριτήριο των συμμετεχόντων ήταν σημαντικά χαμηλότερο 

όταν οι λέξεις ήταν σύμφωνες με την κίνηση, σε σχέση με τη συνθήκη που ήταν 

ασύμφωνες. Επίσης βρέθηκε ότι οι χρόνοι απόκρισης των συμμετεχόντων ήταν 

αυξημένοι  στην ασύμφωνη συνθήκη, σε σχέση με τη σύμφωνη, όσον αφορά στην 

κίνηση προς τα πάνω, αλλά μειωμένοι, όσον αφορά στην κίνηση προς τα κάτω. 

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι οι διαφορές μεταξύ της ουδέτερης συνθήκης όπου η 

λέξη δεν αναφερόταν σε κίνηση, σε σχέση  με τη σύμφωνη  και με την ασύμφωνη 

συνθήκη, ήταν οριακά σημαντικές τόσο για την ευαισθησία, όσο και για το κριτήριο.  

«Οι θεωρίες της προσομοίωσης (όπως αυτή του Barsalou, 1999), αποτελούν 

την πιο οικονομική εξήγηση για την αλλαγή στην ευαισθησία της αντίληψης της 

κίνησης που παρατηρήσαμε. Οι σημασιολογικές αναπαραστάσεις που 

ενεργοποιήθηκαν από τις λέξεις που αναφέρονταν σε κίνηση, επιστράτευσαν 

εγκεφαλικές περιοχές που εμπλέκονται στην χαμηλού επιπέδου οπτική επεξεργασία 

της κίνησης. Άλλες συνέπειες, όπως αυτή στο κριτήριο και τους χρόνους απόκρισης 

των υποκειμένων, είναι επακόλουθα αυτής της προσομοίωσης χαμηλού επιπέδου», 

(Meteyard et al., 2007). 
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3.   Η  Παρούσα Εργασία 

 

 Οι θεωρίες της ενσωματωμένης νόησης προτείνουν ότι η νόηση 

θεμελιώνεται από  αντιληπτικές αναπαραστάσεις (Barsalou, 1999), καθώς και ότι οι 

προτάσεις της γλώσσας γίνονται κατανοητές μέσω της κατασκευής μιας 

αντιληπτικής προσομοίωσης των γεγονότων που περιγράφονται (“IEF” -  Zwaan, 

2004). Τα αποτελέσματα  και οι ερμηνείες των  ερευνητικών εργασιών που 

παρουσιάσαμε ως τώρα (Stanfield & Zwaan, 2001, Zwaan et al., 2002, Richardson et 

al., 2003 και Kaschak  et al., 2005) είναι συμβατά με τις προβλέψεις που απορρέουν 

από αυτά τα θεωρητικά μοντέλα.  

Θα μπορούσαμε ωστόσο να πούμε ότι αυτές οι εργασίες «αποδεικνύουν» μεν  

τη διαμεσολάβηση αντιληπτικών αναπαραστάσεων στις γλωσσικές αναπαραστάσεις, 

χωρίς όμως να  μελετούν άμεσα την αντίληψη  και την επιρροή της από τη γλωσσική 

κατανόηση. Εξετάζουν δηλαδή εάν η κατανόηση αλληλεπιδρά με την εν γένει 

αποτελεσματικότητα  επεξεργασίας και αναγνώρισης οπτικών ερεθισμάτων, αλλά 

δεν λαμβάνουν υπόψη εάν αλληλεπιδρά ή βελτιώνει και την ικανότητα του 

αντιληπτικού συστήματος για οπτική αντίληψη καθαυτή. Εξάλλου, η αναγνώριση 

οπτικών ερεθισμάτων  περιλαμβάνει επιμέρους νοητικές διεργασίες, όπως είναι η 

οπτική αντίληψη, η μνήμη, η κατηγοριοποίηση και η λήψη απόφασης. Η βελτίωση 

(πιο γρήγορες αποκρίσεις κλπ), στο έργο της αναγνώρισης εικόνων που 

παρατηρήθηκε στις δουλειές που μελετάμε και η οποία επετεύχθη χάρη στη 

γλωσσική κατανόηση, ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης σε κάποια από 

τις επιμέρους αυτές νοητικές διεργασίες, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιες. 

Προσωπική μου μάλιστα υπόθεση είναι ότι η βελτίωση στο έργο αναγνώρισης 

αντικειμένων τα οποία είχαν αναφερθεί γλωσσικά, σε προηγούμενο κομμάτι των 

πειραμάτων, ενδέχεται να αντανακλά μια βελτίωση στη μνημονική περισσότερο 

ικανότητα, παρά στην αντιληπτική.     

Το ερώτημα του εάν η γλωσσική κατανόηση επιδρά στον τρόπο που 

βλέπουμε «σε χαμηλό επίπεδο» και στην ικανότητά μας για αντίληψη δύσκολα 

διακριτών οπτικών ερεθισμάτων για παράδειγμα, παραμένει ανοιχτό. Η μόνη 

σχετική δουλειά  με αυτό το ερώτημα που συνάντησα στη βιβλιογραφία,  ήταν αυτή 

των Meteyard et al. (2007) – (παράγραφος   2.3.5). Πράγματι, αυτοί οι συγγραφείς 

μελέτησαν την επίδραση που είχε η  γλωσσική κατανόηση, στην ικανότητα για 
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οπτική επεξεργασία και στην καθαυτή αντίληψη της κίνησης. Εντούτοις, θα ήταν 

ενδιαφέρον να προεκτείνουμε τη βασική θεματική της δουλειάς τους και να 

εξετάσουμε το πως επηρεάζεται η αντίληψη σταθερών οπτικών ερεθισμάτων από τη 

γλωσσική κατανόηση.  

 

 

3.1   Διατύπωση του Ερευνητικού Ερωτήματος 

 

Δοθέντων των παραπάνω, θα  προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τη μελέτη 

των Meteyard et al. (2007), προς τη σχέση της γλωσσικής κατανόησης με την 

αντίληψη σταθερών ερεθισμάτων που αναπαριστούν προσανατολισμό.  Αυτή η 

σχέση εμπλέκει το κομμάτι εκείνο της οπτικής αντίληψης, που έχει να κάνει με την 

ικανότητα  διάκρισης του προσανατολισμού σαν συνάρτηση της αντίθεσης της 

φωτεινότητας (“luminance contrast”) μεταξύ εφαπτόμενων σταθερών ράβδων 

(κάθετων ή οριζόντιων), εντός κάποιου πλαισίου. Ικανότητα, που εφόσον επιτευχθεί 

από το οπτικό σύστημα, έχει σαν αποτέλεσμα την οπτική αντίληψη του κάθετου, ή 

αντίστοιχα, οριζόντιου  προσανατολισμού (“orientation”). Πιο συγκεκριμένα, θα 

μελετήσουμε  αν η ανάγνωση  και κατανόηση προτάσεων που δηλώνουν 

προσανατολισμό, επιδρά στην οπτική αντίληψη και διάκριση των οπτικών 

ερεθισμάτων που δείχνουν προσανατολισμό.  

Για να προσεγγίσουμε αυτό το ερώτημα, αρχικά θα βρούμε το κατώφλι 

ευαισθησίας
3
 της αντίθεσης, για το οποίο ο κάθε συμμετέχοντας του πειράματός 

μας, μπορεί να αντιληφθεί προσανατολισμό. Τα ερεθίσματα που θα δείχνουν τον  

προσανατολισμό είναι κιγκλιδώματα (“gratings”), κατασκευασμένα στον 

υπολογιστή, τα οποία αποτελούνται από κάθετες (κάθετος προσανατολισμός), ή 

οριζόντιες (οριζόντιος προσανατολισμός) εφαπτόμενες ράβδους. Η αντίθεση της 

φωτεινότητας μεταξύ των ράβδων  κάθε κιγκλιδώματος θα ποικίλλει, αφού έχουμε 

κατασκευάσει κιγκλιδώματα δέκα διαφορετικών αντιθέσεων. Κατά τη διαδικασία 

εύρεσης του κατωφλίου θα  παρουσιάζονται και οι δέκα αντιθέσεις,  από την πιο 

ισχνή που κάνει την ανίχνευσή τους αρκετά δύσκολη, έως και την πιο μεγάλη και 

έντονη που είναι εύκολα ανιχνεύσιμη. Στόχος θα είναι  να εντοπίσουμε  την 

ελάχιστη αντίθεση που απαιτείται, ώστε ο κάθε συμμετέχοντας να μπορεί να 

                                                 
3
 Και εδώ απαιτείται η εξοικείωση με τις μεθόδους της ψυχοφυσικής που αναφέρουμε. Η αντίστοιχη 

παράγραφος,  για λόγους ομαλής ροής του κειμένου,  είναι η επόμενη (3.2).   
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διακρίνει  τον οριζόντιο από τον κάθετο προσανατολισμό. Η μέθοδος της 

ψυχοφυσικής που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο του πειράματος θα είναι 

η μέθοδος «υποχρεωτικής επιλογής μεταξύ δύο εναλλακτικών» (“two alternative 

forced choice”) και οι συμμετέχοντες θα αποκρίνονται για το εάν το κιγκλίδωμα που 

είδαν είχε οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό. Όπως γίνεται κατανοητό, η εύρεση 

του κατωφλίου  σημαίνει πως τα ερεθίσματα με φωτεινές αντιθέσεις μικρότερες από 

αυτή του κατωφλίου, δεν θα γίνονται αντιληπτά ως ράβδοι που σχηματίζουν 

προσανατολισμό. Σημαίνει επίσης πως τα ερεθίσματα με μεγαλύτερες  φωτεινές 

αντιθέσεις από αυτή του ερεθίσματος κατωφλίου, θα γίνονται αντιληπτά πάντα ως 

ερεθίσματα με συγκεκριμένο προσανατολισμό. (Κάθετο ή οριζόντιο).  

Αφού βρεθεί το κατώφλι, θα εξετάσουμε με τη βοήθεια της «θεωρίας 

ανίχνευσης σήματος» (“signal detection theory”), την ικανότητα  του κάθε 

συμμετέχοντα να διακρίνει αυτό το «μόλις αντιληπτό» ερέθισμα  από ένα άλλο 

ερέθισμα χωρίς προσανατολισμό. Αυτή η ικανότητα διάκρισης θα βρεθεί  

υπολογίζοντας την τιμή της ευαισθησίας  (d’) του αντιληπτικού συστήματος για 

εντοπισμό της ύπαρξης ερεθίσματος και διάκρισής του από ένα μη ερέθισμα.  

Τέλος, θα εξετάσουμε εάν αυτή η ικανότητα διάκρισης μεταξύ «σήματος» 

(ερέθισμα μόλις αντιληπτού προσανατολισμού) και «θορύβου» (ερέθισμα χωρίς 

προσανατολισμό) επηρεάζεται και ενδεχομένως  βελτιώνεται. Θα εξετάσουμε 

δηλαδή αν η τιμή του d’  θα μεγαλώσει, (πράγμα που θα φανερώνει μεγαλύτερη 

ευαισθησία της αντίληψης), ύστερα από  την ανάγνωση  προτάσεων που 

υποδηλώνουν προσανατολισμό. Θα μελετήσουμε  με λίγα λόγια, εάν η ανεξάρτητη 

μεταβλητή (κατανόηση),  θα επιδράσει στην εξαρτημένη μεταβλητή (οπτική 

αντίληψη). Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά 

με το υλικό των ερεθισμάτων, τον τρόπο κατασκευής τους, αλλά και τη γλωσσική 

πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουμε, υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο περί της 

μεθόδου (Κεφάλαιο 4).  
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3.2  Οι Μέθοδοι και τα Εργαλεία της  Ψυχοφυσικής της Αντίληψης  

 

Με τη βοήθεια των μεθόδων της ψυχοφυσικής θα μπορέσουμε να 

«μετρήσουμε» την αντίληψη «που προκαλούν» τα ερεθίσματά μας (οριζόντια και 

κάθετα κιγκλιδώματα), όταν παρουσιάζονται ύστερα από την ανάγνωση και 

κατανόηση προτάσεων που δηλώνουν οριζόντιο και κάθετο προσανατολισμό. 

Ύστερα, θα συγκρίνουμε αυτή την αντίληψη με εκείνη που τα ερεθίσματα θα 

εγείρουν, ύστερα από την ανάγνωση ουδέτερων προτάσεων που δεν υπονοούν 

κανένα προσανατολισμό.     

Η ψυχοφυσική είναι το πιο παλιό πεδίο έρευνας της επιστήμης της 

ψυχολογίας. Ξεκίνησε από τις προσπάθειες των επιστημόνων του δέκατου - ένατου 

αιώνα, να ποσοτικοποιήσουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος και  στην αίσθηση και την νοητική δραστηριότητα που αυτά 

προκαλούν στον άνθρωπο.  «Πατέρας» της ψυχοφυσικής θεωρείται ο G. Fechner, ο 

οποίος και επινόησε τον όρο.   Ο Fechner ήθελε να ανακαλύψει ακριβώς αυτή τη 

σχέση, μεταξύ ενός φυσικού ερεθίσματος και του ψυχολογικού αντίκτυπου που  

προκαλεί.   

Για να αποκαλυφθεί αυτή η σχέση, η σύγχρονη ψυχοφυσική χρησιμοποιεί 

μια σειρά μεθόδων, κάποιες από τις οποίες χρησιμοποιήσαμε και στην παρούσα 

έρευνα. Ένας συνήθης τρόπος εύρεσης της αντιληπτικής - νοητικής   

δραστηριότητας που προκαλεί ένα ερέθισμα απαιτεί φυσικά την κατασκευή των 

κατάλληλων ερεθισμάτων, καθώς  και την κατάλληλη επεξεργασία και ερμηνεία των 

αποκρίσεων των συμμετεχόντων. Όσον αφορά στα ερεθίσματα, εάν είναι οπτικά, 

μπορεί να ποικίλλουν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους όπως το χρώμα, η 

φωτεινότητα, το σχήμα ή το μέγεθος, ενώ αν είναι ακουστικά, μπορεί να ποικίλλει η 

συχνότητα και η τονικότητα ή η διάρκειά τους. Όσον αφορά στις αποκρίσεις των 

συμμετεχόντων, αυτές μπορεί να είναι μια λεκτική αναφορά («ναι, το είδα» ή «όχι 

δεν είδα τίποτα»), ή μια μηχανική απόκριση (το πάτημα του κουμπιού «Α» να 

σημαίνει «ναι, το είδα» και πάτημα του «Β» να σημαίνει «όχι, δεν το είδα»).  
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3.2.1    Εύρεση του Κατωφλίου 

 

Εάν ένα έντονο φως είναι ορατό και ένα πολύ ασθενές φως δεν είναι ορατό, 

σταδιακή αύξηση της έντασης της φωτεινότητας του ασθενούς φωτός θα οδηγήσει 

σε ένα επίπεδο έντασης, για την οποία θα γίνει  και αυτό ορατό. Αυτό το επίπεδο 

έντασης αποτελεί το κατώφλι της αντίληψης. Η έννοια του κατωφλίου γενικά, 

δηλώνει αυτό που υπονοεί και το όνομά του. Ένα  κατώφλι – σύνορο της έντασης 

ενός ερεθίσματος δηλαδή, κατά το οποίο κάποιος περνάει από την μη αντίληψη, 

στην αντίληψη.   Η παραπάνω «άμεση» διαδικασία κατά την οποία   ξεκινάμε από 

ένα μη αντιληπτό ερέθισμα και αυξάνουμε σταδιακά την έντασή του, έως ότου γίνει 

αντιληπτό από τον συμμετέχοντα και βρεθεί το κατώφλι ευαισθησίας του, 

ονομάζεται «μέθοδος των ορίων» (“method of limits”). 

Μια άλλη μέθοδος που προσδίδει έναν πιο «ενεργητικό ρόλο» στους 

συμμετέχοντες, μιας και δεν απαντούν απλά «ναι το είδα ή όχι δεν το είδα» για κάθε 

ερέθισμα δεδομένης έντασης,  ονομάζεται «μέθοδος της ρύθμισης» (“method of 

adjustment”). Ο ρόλος των συμμετεχόντων είναι πιο ενεργητικός, αφού οι ίδιοι 

ελέγχουν την ένταση του ερεθίσματος που κάθε φορά τους παρουσιάζεται. Όταν 

δηλαδή ένα ερέθισμα είναι αρκετά ασθενές ο συμμετέχοντας πατάει κάποιο κουμπί 

που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της έντασής του, έως ότου φτάσει στο πρώτο 

ανιχνεύσιμο ερέθισμα, το οποίο και θα είναι το κατώφλι. Ένα αρνητικό στοιχείο 

αυτής, αλλά και της προηγούμενης μεθόδου που αναφέραμε, είναι ότι ο 

συμμετέχοντας ξέρει τι να περιμένει, καθώς και πόσο ισχυρό θα είναι το επόμενο 

ερέθισμα που θα του παρουσιαστεί. Καθώς η διαδικασία εξελίσσεται, μπορεί να 

υπολογίσει ότι η ένταση του επόμενου ερεθίσματος θα είναι λίγο πιο ισχυρή από το 

προηγούμενο.  

Η μέθοδος της κλασικής ψυχοφυσικής που έχει σχεδιαστεί ώστε να 

ξεπερνιούνται τέτοιου είδους προβλήματα, ονομάζεται «μέθοδος των σταθερών 

ερεθισμάτων» (“method of constant stimuli”). Εδώ, η σειρά της παρουσίασης του 

κάθε ερεθίσματος είναι τυχαία και η έντασή του καθορισμένη από πριν, οπότε οι 

συμμετέχοντες δεν μπορούν να «μαντέψουν» την επερχόμενη ένταση. Υπάρχουν 

ερεθίσματα με δεδομένη ένταση εκ των προτέρων,  κάθε ένα από τα οποία θα 

παρουσιαστεί αρκετές φορές. Για κάθε ερέθισμα που τους παρουσιάζεται, οι 

συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν αν το είδαν ή όχι. Παρ’ όλα αυτά, και αυτή η 

μέθοδος έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα υποκειμενικά κριτήρια των 
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συμμετεχόντων. Πρόκειται για μια υποκειμενική μέθοδο, όπου το κατώφλι τελικά θα 

προκύψει από την «προσωπική κρίση» του καθενός. Κάποιος για παράδειγμα, 

ενδέχεται να θέλει να είναι υπερβολικά σίγουρος ότι πράγματι είδε ένα ερέθισμα, για 

να απαντήσει  ότι το είδε, οπότε και θα αποκρίνεται θετικά μόνο στα πολύ έντονα 

ερεθίσματα. Είναι επομένως πιθανό, η μέθοδος αυτή να μην αντανακλά την 

ικανότητα του αντιληπτικού συστήματος αντικειμενικά, αλλά να επηρεάζεται από τα 

προσωπικά κριτήρια για τη σιγουριά που θέλει να έχει ο  καθένας, ώστε να 

αποφανθεί αν είδε κάτι, ή όχι.   

Στην «ψυχομετρική συνάρτηση» (“psychometric function”) που φτιάχνεται 

βάση των παραπάνω μεθόδων μετά τη διαδικασία εύρεσης του κατωφλίου (βλ. 

εικόνα 3), φαίνεται το ποσοστό των φορών της σωστής ανίχνευσης των 

ερεθισμάτων, για κάθε δεδομένη ένταση. Η καμπύλη που προκύπτει δεν έχει κάποια 

απότομη κλίση που θα φανέρωνε ότι ο συμμετέχοντας  «πηδάει» από το 0% της 

αντίληψης, ξαφνικά  στο 100%. Αντίθετα, η συνάρτηση σχηματίζει μια ομαλή,  

«σιγμοειδή»
4
 καμπύλη, που όσο αυξάνεται η ένταση των ερεθισμάτων, τόσο 

αυξάνεται και το ποσοστό της σωστής ανίχνευσης. (Το “S0” δηλώνει το πρώτο – το 

πιο ασθενές ερέθισμα (“Stimulus”) και το  “S12” δηλώνει το πιο ισχυρό ερέθισμα με 

τη μεγαλύτερη ένταση). Τα ερεθίσματα με ένταση μεγαλύτερη του κατωφλίου, 

προκαλούν την απάντηση «ναι το είδα», ενώ ερεθίσματα με ένταση μικρότερη του 

κατωφλίου εγείρουν την απάντηση «όχι δεν το είδα».  Είθισται, το κατώφλι να είναι 

το ερέθισμα με εκείνη την ένταση, που γίνεται αντιληπτό το 50% των φορών που 

παρουσιάστηκε, όμως αυτό το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει.  

 

 

Εικόνα 3: Η ψυχομετρική συνάρτηση για τη μέθοδο «σταθερών ερεθισμάτων». Φαίνεται η επί τοις 

εκατό «σωστή αντίληψη», ως συνάρτηση του κάθε ερεθίσματος και η καμπύλη που σχηματίζεται 

μοιάζει με το αγγλικό γράμμα s. Το κατώφλι είναι το ερέθισμα, η ανίχνευση του οποίου, επιτυγχάνεται 

το 50% των φορών που θα παρουσιαστεί. (Levine & Shefner, 1981). 

                                                 
4
 Η καμπύλη λέγεται «σιγμοειδής» (“sigmoid”) επειδή μοιάζει με το αγγλικό γράμμα s.  
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Στην προηγούμενη σελίδα, είδαμε ένα αρνητικό στοιχείο της «μεθόδου 

σταθερών ερεθισμάτων», που όπως και οι άλλες δύο μέθοδοι που περιγράψαμε 

αρχικά, είναι «υποκειμενικές». Ο βασικός λόγος που έχουν αυτή την υποκειμενική 

χροιά, είναι επειδή απαιτούν μια απόκριση της μορφής «ναι το είδα», ή «όχι δεν το 

είδα». Συνεπώς, στις μεθόδους αυτές δεν υπάρχει μια αντικειμενικά σωστή 

απάντηση. Δεν υπάρχει με άλλα λόγια κάποιο ερέθισμα που να συνιστά πράγματι 

ένα αντικειμενικά ορατό και υπαρκτό ερέθισμα - σήμα, το οποίο να «απαιτεί» την 

αντικειμενική (και μοναδική) απόκριση «ναι, υπάρχει ερέθισμα».      

Για να ξεπεραστεί  αυτό το «μειονέκτημα» αλλά και για να μετατοπιστεί η 

επιλογή του προσωπικού κριτηρίου του κάθε συμμετέχοντα από τη διαδικασία της 

ψυχοφυσικής, υπάρχει η «αντικειμενική»  «μέθοδος της υποχρεωτικής επιλογής» 

(“method of forced choice”). Στον συμμετέχοντα εμφανίζονται δύο ή περισσότερες 

εναλλακτικές επιλογές ερεθισμάτων και αυτός πρέπει να επιλέξει κάποιο ερέθισμα,  

ακόμα και αν δεν έγινε αντιληπτό με σιγουριά. Για παράδειγμα, το ερέθισμα μπορεί 

να εμφανίζεται  σε κάποιο  από τα δύο παράθυρα, μιας  οθόνης υπολογιστή.  Ο 

συμμετέχοντας, ακόμα και αν δεν ξέρει, πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο. Η 

ερώτηση σε μια τέτοια μέθοδο, δεν είναι της μορφής «είδες ερέθισμα, ή δεν είδες;», 

αλλά «ποιο, από αυτά που είδες, ήταν το ερέθισμα;» (Levine & Shefner, 1981, 

κεφάλαιο 2). 

Μια συνηθισμένη προσέγγιση αυτής της μεθόδου είναι η  «υποχρεωτική 

επιλογή μεταξύ δύο εναλλακτικών» (“two – alternative forced choice” ή “2AFC”)
5
, 

την οποία χρησιμοποιούμε και στην παρούσα εργασία. Όπως υπονοεί και το όνομα 

της μεθόδου, ο συμμετέχοντας «ωθείται» να επιλέξει ανάμεσα από δύο, το ερέθισμα 

εκείνο που πιστεύει ότι ήταν όντως ερέθισμα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δώσει 

μια απάντηση. Εφόσον η μία από τις δύο εναλλακτικές είναι η σωστή απάντηση, η 

“2AFC” είναι μια «αντικειμενική» μέθοδος. Η ψυχομετρική της συνάρτηση, 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:     

 

                                                 
5
 Στην κλασική ψυχοφυσική η “2AFC” έχει να κάνει με ένα ερώτημα σχετικό με το χώρο που 

εμφανίστηκε κάτι. (Για παράδειγμα αν ήταν στο δεξί ή το αριστερό μέρος μιας οθόνης). Από την άλλη 

μεριά, η μέθοδος αυτή διακρίνεται περαιτέρω και στην “two- interval forced choice” (“2IFC”), όπου το 

ερώτημα έχει μια χρονική συνιστώσα. (π.χ. «το ερέθισμα ήταν το πρώτο ή το δεύτερο»);  
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Εικόνα 4: Η ψυχομετρική συνάρτηση για τη μέθοδο «υποχρεωτικής επιλογής μεταξύ δύο 

εναλλακτικών». Φαίνεται η επί τοις εκατό «σωστή αντίληψη» των ερεθισμάτων, ως συνάρτηση της 

έντασης, του κάθε ερεθίσματος. Το κατώφλι είναι το ερέθισμα, η ανίχνευση του οποίου επιτυγχάνεται 

το 75% των φορών που θα παρουσιαστεί. (Levine & Shefner, 1981). 

 

 

Αξίζει να σχολιάσουμε το ότι το κατώφλι στη μέθοδο “2AFC” δεν είναι στο 

50% των φορών «σωστής αντίληψης» για κάποιο ερέθισμα, αλλά στο 75%. Αυτό 

συμβαίνει επειδή τα ασθενή (μη ορατά) ερεθίσματα, δεν έχουν ποσοστό ανίχνευσης 

το 0%, αλλά το 50%. Παίρνουμε σαν δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να 

απαντούν στην τύχη, ειδικά όταν δεν είναι σίγουροι για το αν είδαν ερέθισμα. Στα 

ασθενή ερεθίσματα δηλαδή μπορεί να γίνει μια απλή εικασία από τους 

συμμετέχοντες, οπότε απαντώντας για παράδειγμα ότι «το ερέθισμα ήταν το πάνω 

και όχι το κάτω», υπάρχουν 50-50 πιθανότητες, η εικασία να είναι σωστή. (Αφού το 

ερέθισμα είναι όντως ή το ένα ή το άλλο). Μετά από πολλές επαναλήψεις το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ότι ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει αποκριθεί σωστά 

για τα μισά από τα ερεθίσματα που δεν μπορούσε να ανιχνεύσει. Κατά συνέπεια, 

αφού το 50% είναι το αναμενόμενο ποσοστό για ένα μη ορατό ερέθισμα, δεν μπορεί 

να αποτελεί το κατώφλι. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 4, η ψυχομετρική 

συνάρτηση είναι και εδώ μια «σιγμοειδής» καμπύλη που ξεκινά από το 50% και 

φτάνει στο 100%. Το κατώφλι πρέπει να είναι ανάμεσα στα δύο αυτά όρια, οπότε 

ορίζεται στο 75%.   
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3.2.2    Θεωρία Ανίχνευσης Σήματος (“SDT”) 

 

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως από τους ερευνητές της 

ψυχοφυσικής είναι η θεωρία ανίχνευσης σήματος (“SDT”). Έχει ένα ευρύ πεδίο 

εφαρμογών, ενώ σαν ιδέα ξεκίνησε από τη θεωρία σημάτων στο χώρο των 

επικοινωνιών. Όσον αφορά στην ψυχοφυσική, χρησιμεύει στη μέτρηση της εν γένει 

ικανότητας για ανίχνευση ύπαρξης σήματος  (ερεθισμάτων). Μια ικανότητα που 

περιλαμβάνει τις δυνατότητες του αντιληπτικού συστήματος από τη μία πλευρά, 

αλλά και τις ιδιαιτερότητες της προσοχής
6
.   

Στην SDT θεωρείται δεδομένο ότι σε κάθε σύστημα υπάρχει κάποιος 

«θόρυβος». Ως θόρυβος λογίζεται οτιδήποτε παρεμβαίνει σε κάποιο σήμα, 

υπονομεύοντας την «καθαρότητά» του. Όπως υπονοείται, είναι κάτι που 

παρεμβαίνει στην «ακοή», αυτού που πρόκειται να  «ακουστεί». Αν παραδείγματος 

χάρη στο ραδιόφωνο  παρεμβάλλονται παράσιτα, αυτά αποτελούν τον θόρυβο που 

δεν μας αφήνει να ακούσουμε καθαρά το ραδιοφωνικό πρόγραμμα («σήμα»). 

Αντίστοιχα,  «για τον παρατηρητή ενός ραντάρ, σήμα θα είναι η παρουσία ενός 

εχθρικού αεροπλάνου, ενώ ο θόρυβος θα είναι τα παράσιτα του ραντάρ» (Abdi, 

2007). Επεκτείνοντας αυτή τη λογική, σε ένα έργο μνήμης, όπου ο συμμετέχοντας 

πρέπει να απαντήσει εάν ένα ερέθισμα που βλέπει, το είχε δει και λίγο πριν, το σήμα 

θα είναι ένα ερέθισμα που πράγματι είχε ειδωθεί και προηγουμένως, ενώ θόρυβος θα 

είναι ένα «μη – ερέθισμα» (ερέθισμα ελέγχου) που θα παρουσιάζεται για πρώτη 

φορά.   

Ο θόρυβος στον οποίο αναφέρεται η SDT έχει να κάνει με ένα επίπεδο 

νευρωνικής δραστηριότητας που ποικίλλει σε ένταση, ανεξαρτήτως της παρουσίας 

κάποιου ερεθίσματος, το οποίο θα δραστηριοποιούσε τους νευρώνες έτσι και 

αλλιώς. Μιλάμε για έναν θόρυβο του νευρικού συστήματος λοιπόν, ο οποίος 

παράγει κάποια εσωτερική δραστηριότητα, «πάνω» στην οποία θα προστεθεί και η 

δραστηριότητα που θα παραχθεί από την ύπαρξη ερεθίσματος (πραγματικό σήμα). 

Τέτοιος θόρυβος υπάρχει στο οπτικό και το ακουστικό σύστημα, αλλά και στις 

υπόλοιπες αισθήσεις. 

                                                 
6
 Ο ρόλος της προσοχής  στην αντίληψη είναι αδιαμφισβήτητα θεμελιώδης. Στο πείραμα της παρούσας 

εργασίας επιπλέον, αναμένουμε ότι  η προσοχή των συμμετεχόντων, για τα χαρακτηριστικά των 

ερεθισμάτων, θα είναι  αυξημένη εξ’ αιτίας της γλωσσικής πληροφορίας. Υποθέτουμε  με άλλα λόγια 

ότι η προσοχή θα έχει ένα «διαμεσολαβητικό»   χαρακτήρα  ανάμεσα στην κατανόηση και στην 

αναμενόμενη επίδρασή της  στην οπτική  αντίληψη. Για αναλυτική περιγραφή του ρόλου της προσοχής  

βλ. παράγραφο 3.3.1.     
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Η ένταση του θορύβου ποικίλλει αφού «η ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος 

κατά την περίοδο που θα έπρεπε να υπάρχει (αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε)  

κάποιο ερέθισμα, μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή ή ενδιάμεση» (Levine & Shefner, 

1981). Για αυτό το λόγο, υποτίθεται ότι ο θόρυβος σχηματίζει μια κανονική 

κατανομή, όπως φαίνεται και στην  εικόνα 5. (Η κατανομή του θορύβου είναι η 

αριστερή καμπύλη). Αντίστοιχα κανονική, είναι και η κατανομή που σχηματίζεται 

από την ενεργοποίηση που προκαλείται από την παρουσία σταθερού σήματος. 

(Εικόνα 5, δεξιά καμπύλη).  

 

 

Εικόνα 5: Το μοντέλο της θεωρίας ανίχνευσης σήματος. Αριστερά είναι η κατανομή του θορύβου και 

δεξιά η κατανομή του σήματος (το οποίο όμως εμπεριέχει  κάποιο ποσοστό θορύβου). Και οι δύο 

κατανομές όπως φαίνεται, είναι κανονικές. Στον άξονα των x είναι το επίπεδο ενεργοποίησης του 

αντιληπτικού συστήματος και στον άξονα των y είναι η πιθανότητα του να οφείλεται σε θόρυβο ή σε 

σήμα, η κάθε ενεργοποίηση. (Stanislaw & Todorov, 1999).  

 

 

Σε ένα έργο παρατήρησης ερεθισμάτων (ένα έργο μέτρησης της αντίληψης, 

όσον αφορά στη δική μας δουλειά) στόχος του παρατηρητή των ερεθισμάτων 

(δηλαδή του συμμετέχοντα), είναι να απαντήσει εάν η ενεργοποίηση του νευρικού 

του συστήματος (η αίσθησή του) κατά την παρουσία κάποιων ερεθισμάτων, 

οφειλόταν στην ύπαρξη σήματος ή μόνο θορύβου. Αν οφειλόταν δηλαδή στην 

ύπαρξη κιγκλιδώματος ή στην ύπαρξη  μη - ερεθισμάτων (ελέγχου).  Με λίγα λόγια, 

η “SDT” είναι μια μέθοδος που μας πληροφορεί για το κατά πόσο καλά μπορεί 

κάποιος να διακρίνει μεταξύ θορύβου και σήματος, δηλαδή πόσο καλά ξεχωρίζει αν 

η ενεργοποίηση του αντιληπτικού συστήματος «ανήκει» στην αριστερή, ή στη δεξιά  

κατανομή. Το πόσο καλά θα γίνει αυτή η διάκριση, εξαρτάται από το πόσο μακριά 

βρίσκονται οι δύο κατανομές. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5, η απόσταση μεταξύ 
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των κορυφών της κατανομής του θορύβου και του σήματος, δίνει την τιμή του d’, 

δηλαδή της ευαισθησίας του συστήματος για ανίχνευση του σήματος και διάκρισής 

του από το θόρυβο.    

Η  κάθετη γραμμή προς τον άξονα των x που φαίνεται στην εικόνα 6, 

«τοποθετείται» από έναν ιδανικό  παρατηρητή και δηλώνει το κριτήριο (“criterion” - 

c) που έχει, όσον αφορά στην αποφασιστικότητά του για το τι θεωρεί σήμα και τι 

θόρυβο. Ό,τι βρίσκεται (όποια τιμή ενεργοποίησης του συστήματος λάβει χώρα) από 

τη γραμμή του κριτηρίου και δεξιά, λογίζεται ως σήμα από τον παρατηρητή. Από 

την άλλη μεριά ό,τι βρίσκεται από το κριτήριο και αριστερά, λογίζεται ως θόρυβος.  

Γίνεται αντιληπτό ότι ένας παρατηρητής που θέλει να  καταγράφει οποιοδήποτε 

ερέθισμα του παρουσιαστεί, ως σήμα, θα θέσει ένα «χαλαρό» κριτήριο, βάζοντας τη 

γραμμή πολύ αριστερά (εικόνα 6, κριτήριο “A”). Όμως, αριστερά όπως είπαμε, 

βρίσκεται η κατανομή του θορύβου. Εφόσον ό,τι υπάρχει από τη γραμμή του 

κριτηρίου και δεξιά, θα λογίζεται ως σήμα, ο παρατηρητής αυτός δεν θα «χάσει» 

σχεδόν κανένα ερέθισμα, αλλά με το «κόστος» του  να υπολογίζει ως σήμα και κάτι 

που είναι απλώς θόρυβος. Ένας τέτοιος παρατηρητής θα χαρακτηριζόταν, βάση του 

κριτηρίου του, ως «φιλελεύθερος» (“liberal”). Μια τέτοια επιλογή κριτηρίου  

ενδεχομένως θα έκανε ο πιλότος ενός αεροπλάνου, όπου είναι προτιμότερο να 

ελέγξει κάθε ερέθισμα που βλέπει στο ραντάρ του, για το φόβο σύγκρουσης με 

κάποιο άλλο αεροπλάνο, παρά να πει «πιθανότατα όχι, το αφήνω και ας δούμε τι θα 

γίνει» (Levine & Shefner, 1981).   

Από την άλλη μεριά, ο παρατηρητής ενός ραντάρ που προειδοποιεί για 

εχθρικές εισβολές είναι καλύτερα να θέσει ένα «αυστηρό» κριτήριο «βάζοντας» την 

κάθετη γραμμή αρκετά δεξιά (κριτήριο “B” στην εικόνα 6). Σε μια τέτοια περίπτωση 

«αυστηρού» κριτηρίου θα υπάρξουν πολλά ερεθίσματα που θα εκληφθούν ως 

ασήμαντα (ως θόρυβος), ενώ πολύ σπάνια θα υπάρξει κάτι που να θεωρηθεί σήμα, 

χωρίς πράγματι να ήταν. Ένας τέτοιος παρατηρητής θα χαρακτηριζόταν ως 

«συντηρητικός» (“conservative”). Όπως γλαφυρά επισημαίνουν και οι Levine & 

Shefner (1981) για έναν τέτοιο παρατηρητή, «καλύτερα να είναι πολύ σίγουρος ότι 

τα ίχνη στο ραντάρ είναι εχθρικοί πύραυλοι, παρά να ξεκινήσει ένα πυρηνικό 

ολοκαύτωμα εξ’ αιτίας της παρουσίας μιας καρδερίνας».   
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Εικόνα 6: Η αριστερή καμπύλη είναι η κατανομή του θορύβου και η δεξιά καμπύλη είναι η κατανομή 

του σήματος. Δοθέντων αυτών, φαίνεται η πιθανότητα που υπάρχει για σωστές αποδοχές (“Hits”), 

λάθος αποδοχές (“False alarms”), σωστές αρνήσεις (“Correct rejections”) και χαμένες απαντήσεις 

(“Misses”), όσον αφορά στο «ιδανικό» κριτήριο C (Levine & Shefner, 1981).   

 

 

Ένα κριτήριο «τύπου Α» θα έχει πολλές σωστές αποδοχές (“Hits”) για τα 

ερεθίσματα που θα «ανήκουν» στην κατανομή του σήματος και θα κρίνει και ως 

σήματα, αλλά θα έχει και πολλές λάθος αποδοχές (“False Alarms”), για όσα 

ερεθίσματα εξέλαβε ως σήματα, ενώ ανήκαν στην κατανομή του θορύβου. Ένα 

αυστηρό κριτήριο «τύπου Β» από την άλλη μεριά, θα έχει σαν αποτέλεσμα πολύ 

λιγότερα “Hits”, αλλά σχεδόν κανένα “False Alarm”. Ο «ιδανικός παρατηρητής» 

αντίθετα, θα είναι κάποιος με ένα πιο μετριοπαθές κριτήριο (κριτήριο c), κατά το 

οποίο μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες για σωστές αποκρίσεις. (Εικόνα 6). 

Τελικός σκοπός της χρησιμοποίησης της SDT στο πείραμά μας, είναι ο 

υπολογισμός της τιμής του d’, δηλαδή η εύρεση της ευαισθησίας του κάθε 

συμμετέχοντα για την αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων. Η τιμή αυτή προκύπτει από 

έναν απλό υπολογισμό μεταξύ των «σωστών» και των «λάθος αποδοχών». Για την 

ακρίβεια το d’ βρίσκεται αφαιρώντας το z-score
7
 των «λάθος αποδοχών», από το z-

score των «σωστών αποδοχών». (d’ = z (Hits) – z (False alarms)). (Stanislaw & 

Todorov, 1999). Από την άλλη μεριά, το κριτήριο (c), (το οποίο είναι ανεξάρτητο 

από την ευαισθησία) υπολογίζεται από τον εξής τύπο: C = -0.5 * (z (Hits) + z (False 

Alarms)).  

Αν η τιμή του d’, όσον αφορά στην αντίληψη των κιγκλιδωμάτων, αλλάξει 

μετά την ανάγνωση των προτάσεων που υποδηλώνουν προσανατολισμό, σε σχέση 

με τη συνθήκη ελέγχου (ανάγνωση ουδέτερων προτάσεων πριν  από το έργο της 

                                                 
7
 Το z-score στα ελληνικά αποδίδεται ως «τυπική τιμή». Μιλώντας με όρους στατιστικής,  «τυπική 

τιμή» είναι το πηλίκο της απόκλισης μιας τιμής από το μέσο όρο, προς την τυπική απόκλιση. (Ρούσσος 

& Τσαούσης, 2006).     
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αντίληψης των κιγκλιδωμάτων), θα έχουμε ένα ασφαλές τεκμήριο ότι η ανάγνωση 

γλωσσικής πληροφορίας που υποδηλώνει προσανατολισμό, θα έχει επιδράσει στην 

ικανότητα των συμμετεχόντων για οπτική αντίληψη του προσανατολισμού. 

Συγκεκριμένα, αν το d’ είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη συνθήκη ελέγχου, αυτό θα 

σημαίνει μεγαλύτερη αντιληπτική ευαισθησία των συμμετεχόντων, ενώ αν είναι 

μικρότερο, θα σημαίνει μικρότερη αντιληπτική ευαισθησία. 

 

 

3.3  Προσδοκώμενα Αποτελέσματα και Ερευνητικά Δεδομένα 

 

Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας θα μπορούσαμε να 

διατυπώσουμε ένα θεωρητικό μοντέλο, κάνοντας τις παρακάτω προβλέψεις και 

υποθέσεις: 

α) Αν βρεθεί πως η κατανόηση των προτάσεων, επιδρά στην ευαισθησία (d’) 

της οπτικής αντίληψης,  θα έχουμε μια ένδειξη (σύμφωνη και με τις έως τώρα 

μελέτες ενσωματωμένης νόησης), ότι η γλώσσα γίνεται κατανοητή μέσω 

ενεργοποίησης αντιληπτικών αναπαραστάσεων όπως προτείνει το μοντέλο “IEF” 

του Zwaan (2004). Ακόμα, θα μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτές οι 

αναπαραστάσεις επηρεάζουν και την οπτική αντίληψη. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς 

να συμπεράνει, ότι εφόσον ενεργοποιηθούν τέτοιου είδους  αντιληπτικές  

αναπαραστάσεις, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν την  προσομοίωση του 

κάθετου ή του  οριζόντιου προσανατολισμού (ανάλογα με το τι από τα δύο θα 

υπονοεί κάθε φορά η πρόταση που θα διαβάζουν),  με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

ευαισθησίας της  αντίληψης των κιγκλιδωμάτων αντίστοιχου προσανατολισμού. 

Αυτό όμως τελικά, μπορεί να εξηγηθεί νευροφυσιολογικά και να αποτελεί  

το αποτέλεσμα της προέγερσης  (“priming”) που θα έχει συντελέσει η γλωσσική 

κατανόηση στις  εγκεφαλικές περιοχές που διεκπεραιώνουν την αντίληψη, εφόσον η 

προσομοίωση που θα δημιουργηθεί εξ’ αιτίας της γλωσσικής πληροφορίας θα 

«επιστρατεύσει» τέτοιες περιοχές. Υπάρχει μάλιστα, ένα μεγάλο σώμα ερευνών 

όπως θα δούμε, που ασχολούνται με το ρόλο της προέγερσης και μεταξύ άλλων 

δείχνουν ότι κατά την κατανόηση των λέξεων ενεργοποιούνται και εγκεφαλικές 

περιοχές που είναι ενεργές και κατά τη διάρκεια της αίσθησης και της αντίληψης. 

Αν για παράδειγμα μια λέξη έχει έντονη «οπτική χροιά» θα αναπαρασταθεί από μια 

συστοιχία νευρωνικών δικτύων που περιλαμβάνει και νευρώνες του οπτικού φλοιού. 
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Αντιστοίχως, αν μια λέξη υποδηλώνει κίνηση θα ενεργοποιήσει επιλεκτικά 

νευρώνες των κινητικών περιοχών του φλοιού. (Pulvermueller, 1999). Πρέπει να 

τονίσουμε βέβαια, ότι αυτή η προέγερση μέσω της γλωσσικής κατανόησης, μπορεί 

να επηρεάζει διαφορετικά επίπεδα της αντίληψης. Συγκεκριμένα,  όπως τόνιζαν και 

οι Meteyard et al. (2007), αν η γλωσσική κατανόηση λαμβάνει μέρος μόνο σε 

διεργασίες «υψηλού επιπέδου», θα έπρεπε να αναμένεται επίδραση μόνο στο 

επίπεδο του κριτηρίου και όχι της ευαισθησίας της αντίληψης. Αν από την άλλη 

μεριά, η κατανόηση ενεργοποιούσε αναπαραστάσεις που διαπερνούν τα πρώτα 

στάδια της αισθητικής επεξεργασίας, θα έπρεπε να αναμένεται επίδραση στην 

ευαισθησία. Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε την επίδραση της κατανόησης 

στην αντίληψη «χαμηλού επιπέδου», για αυτό και θα επικεντρωθούμε στις τιμές της 

ευαισθησίας (d’).     

β) Από την άλλη μεριά, η πιθανή θετική επίδραση για την οποία συζητάμε 

ενδέχεται  να οφείλεται και να διαμεσολαβείται από τον  ρόλο της προσοχής, η 

οποία αναμένουμε να διεγερθεί και να «κατευθύνει» τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, 

είναι πιθανό ότι η προσοχή θα είναι εκείνη που θα διαμεσολαβήσει και θα επιδράσει 

θετικά στην ευαισθησία της αντίληψης μέσω της κατανόησης της γλώσσας. Κάτι 

τέτοιο θα είναι το αποτέλεσμα της κατεύθυνσης που θα «προσφέρει» η προσοχή,  

προς  τα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων (“feature attention”) και συγκεκριμένα 

προς τον προσανατολισμό τους.     

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο ρόλο και τα 

χαρακτηριστικά των διεργασιών  της προσοχής και της προέγερσης.  

 

3.3.1  Ο Ρόλος της Προσοχής  

 

Εάν φανεί ότι η οπτική αντίληψη βελτιώνεται από την κατανόηση της 

γλώσσας, αυτό ενδέχεται να  συμβαίνει επειδή η υποδήλωση του προσανατολισμού 

από τη γλωσσική πληροφορία θα διεγείρει την προσοχή των συμμετεχόντων προς 

την ανίχνευση του προσανατολισμού των κιγκλιδωμάτων. Ουσιαστικά μιλάμε για 

έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει στην καλύτερη επεξεργασία των χαρακτηριστικών 

των ερεθισμάτων  (“feature attention”), όπως είναι το χαρακτηριστικό του 

προσανατολισμού.  

Αναμένουμε ότι αυτή η «διαμεσολάβηση» της προσοχής θα λάβει χώρα, 

γιατί όπως τονίζει ο Lamme (2004), η προσοχή είναι ο απαραίτητος μηχανισμός που 
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συμβάλλει στη δημιουργία μιας συνειδητής οπτικής εμπειρίας. Η οπτική αντίληψη 

του προσανατολισμού, αλλά και η οπτική αντίληψη γενικά, είναι συνυφασμένη με 

τη συνειδητή εμπειρία. Άλλωστε, αποτελεί μια ισχυρή άποψη, το ότι η ουσία της 

όρασης περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών για τον κόσμο γύρω μας και τη 

συνειδητοποίηση ότι πράγματι είδαμε κάτι, κάθε φορά.  Ο Lamme (2004) επιπλέον 

αναφέρει ότι στη μελέτη της οπτικής συνείδησης,  είναι θεμελιώδης  υπόθεση το ότι 

αυτή λειτουργεί επιλεκτικά. Αυτή η βασική θέση προκύπτει από το γεγονός ότι  δεν 

είμαστε συνειδητά ενήμεροι για όλα όσα βρίσκονται στο οπτικό μας πεδίο.  

Πράγματι, με μια ματιά μόνο γύρω μας, το μάτι προσλαμβάνει αναρίθμητες 

πληροφορίες τις οποίες όμως δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε στο σύνολό τους. 

«Φαίνεται ότι η προσοχή δρα σαν ένας επιτηρητής της πύλης μέσω της οποίας μια 

αναπαράσταση μπορεί να ανακληθεί και να αναφερθεί συνειδητά ή να συγκριθεί με 

προηγούμενα ερεθίσματα και αναπαραστάσεις» (Lamme, 2004). Πολλές αισθητικές 

είσοδοι φθάνουν στον εγκέφαλο και μέσω της διαδικασίας της προσεκτικής 

επιλογής, κάποιες από αυτές θα φθάσουν και σε ένα συνειδητό  επίπεδο, που θα μας 

επιτρέψει να αναφερθούμε σε αυτές.   Αναφερόμενος στη φύση της προσοχής, ο 

συγγραφέας τονίζει ότι είναι μια επιλεκτική διαδικασία όπου κάποιες πληροφορίες - 

είσοδοι (“inputs”) υφίστανται επεξεργασία  γρηγορότερα, καλύτερα και βαθύτερα 

από κάποιες άλλες και έτσι, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παράγουν ή να 

επηρεάσουν μια συμπεριφορική απόκριση, ή να παγιωθούν στη μνήμη.          

Εντούτοις, ο Pylyshyn (1999), αναλύοντας τη διεργασία της προσοχής, τη 

διακρίνει σε επιμέρους είδη, εστιάζοντας στο θεμελιώδη ρόλο της χωρικής προσοχής 

(“spatial attention”),  για την οπτική αντίληψη. Συγκεκριμένα  αναφέρει: «Ένας 

μεγάλος αριθμός φυσικών χαρακτηριστικών έχει δειχτεί πως αποτελούν τη βάση για 

την επικεντρωμένη προσοχή (...) Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το χρώμα, το σχήμα, 

η κίνηση ή η στερεοσκοπική ανομοιότητα. Από αυτά, το πιο κατάλληλο φυσικό 

χαρακτηριστικό ωστόσο, φαίνεται πως είναι η θέση στο χώρο (…) Αν μέσω κάποιου 

πλαισίου (“context”) μπορεί να προβλεφθεί, πού στο χώρο, θα λάβει χώρα μια 

σχετική πληροφορία, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει την προσοχή 

(μέσω των κινήσεων των ματιών), σε εκείνο το χώρο, αυξάνοντας έτσι το λόγο 

σήματος – θορύβου, για όποιο σήμα υπάρχει σε εκείνη την περιοχή». Σε άλλο 

σημείο του άρθρου του μάλιστα, ο συγγραφέας τονίζει ότι η ικανότητα για 

επικέντρωση σε μια συγκεκριμένη περιοχή του χώρου μέσω της προσοχής είναι 

μάλλον ο πιο σημαντικός μηχανισμός για την αστραπιαία προσαρμογή του οπτικού 
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συστήματος στις συνεχείς αλλαγές του μεταβλητού κόσμου γύρω μας. Και τελικά 

συμπεραίνει: «…Έτσι, η προσοχή αντιπροσωπεύει το βασικό μέσον σύνδεσης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της νόησης και  της όρασης» (Pylyshyn, 1999).   

Σύμφωνα με την  παραπάνω άποψη του Pylyshyn, η χωρική προσοχή είναι 

εκείνη που εφόσον διεγερθεί, μπορεί να διευκολύνει  την οπτική αντίληψη. Στο 

πείραμα της παρούσας εργασίας ωστόσο, η χωρική προσοχή θα είναι όσο το 

δυνατόν περισσότερο «εξασφαλισμένη», καθώς οι συμμετέχοντες θα έχουν λάβει 

σαφείς οδηγίες να εστιάζουν την όρασή τους σε ένα κύκλο, στο κέντρο της οθόνης 

του υπολογιστή
8
. Σε εκείνο το σημείο του χώρου (σε αυτό τον κύκλο, στο κέντρο 

της οθόνης) που οι συμμετέχοντες θα κοιτάζουν, θα εμφανίζονται και τα ερεθίσματα 

τα οποία «θα καλούνται» να αντιληφθούν. Υπό αυτή την έννοια, υποθέτουμε ότι η 

χωρική προσοχή θα είναι «δεδομένη» και εστιασμένη στο κρίσιμο σημείο του 

χώρου, έτσι και αλλιώς.  

Ωστόσο, όπως έχει προαναφερθεί, αναμένουμε ότι η προσοχή των 

χαρακτηριστικών των ερεθισμάτων (“feature attention”), θα διεγερθεί χάρη στη 

γλωσσική πληροφορία, αποτελώντας ένα παράγοντα επίδρασης στα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο υπονοούμενος από τις προτάσεις 

προσανατολισμός, ενδεχομένως θα «κατευθύνει» τους συμμετέχοντες μέσω της 

προσοχής,  στο να εστιάσουν  στο χαρακτηριστικό του κάθετου ή οριζόντιου 

προσανατολισμού  των ερεθισμάτων που θα παρουσιάζονται.       

Συνεχίζοντας, ο Lamme (2004) αναφέρει ότι  «η προσοχή επιφέρει αυξημένη 

και συγχρονισμένη νευρωνική δραστηριότητα σε εκείνους τους νευρώνες που 

επεξεργάζονται το προσεγμένο ερέθισμα, καθώς και αυξημένη δραστηριότητα σε 

βρεγματικές και εμπρόσθιες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτή η αυξημένη 

δραστηριότητα είναι επαρκής για να εξηγήσει γιατί τα σχετικά ερεθίσματα γίνονται 

αντικείμενο πιο γρήγορης, καλύτερης και βαθύτερης επεξεργασίας. Το βασικό 

πρόβλημα βρίσκεται στην εξήγηση του τι προκαλεί αυτή την αυξημένη νευρική 

δραστηριότητα».  

Η δική μας πρόταση σε αυτό το «πρόβλημα» που επισημαίνει ο Lamme, 

είναι ότι η αυξημένη νευρωνική δραστηριότητα και επομένως η αυξημένη προσοχή, 

θα προκύψουν από την προέγερση (“priming”) που θα έχει επέλθει χάρη στην 

                                                 
8
  Για αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας του πειράματος, βλ. την αντίστοιχη παράγραφο (4.3). 
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προσομοίωση των αντιληπτικών «εικόνων» που θα σχηματίζουν οι συμμετέχοντες, 

κατά τη διάρκεια της κατανόησης των προτάσεων.  

Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε ότι η προσοχή (όπως και η προέγερση) δεν 

είναι μονοσήμαντες αλλά κάπως πολύπλοκες διεργασίες. Όσον αφορά ειδικά  στην 

προσοχή, στη βιβλιογραφία, δεν είναι ξεκάθαρο το ακριβές στάδιο της οπτικής 

επεξεργασίας κατά το οποίο λαμβάνει χώρα, αλλά ούτε και τι ακριβώς είναι αυτό 

που την προκαλεί, όπως τονίζει άλλωστε και ο Lamme. Όσον αφορά πάντως στο 

στάδιο της οπτικής επεξεργασίας κατά το οποίο  λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τον 

Pylyshyn (1999), υπάρχουν δύο πιθανότητες: 

Η μία είναι να εξυπηρετεί ως ένας «προ-επιλεκτικός» μηχανισμός που 

τροποποιεί τη βασική αντιληπτική διαδικασία, «επεμβαίνοντας» και «αντιδρώντας» 

στα φυσικά χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων κατά τα πρώτα στάδια της αντίληψης. 

Η δεύτερη πιθανότητα είναι να αποτελεί μέρος μιας «μετα-αντιληπτικής» 

επεξεργασίας, με στόχο την «εποπτεία» των εκροών (“outputs”) του οπτικού 

συστήματος.          

  

3.3.2   Ο Ρόλος της Προέγερσης (“Priming”) 

 

H προέγερση (“priming”) είναι το φαινόμενο κατά το οποίο εάν  έχει γίνει 

από πριν κάποια νύξη  στο περιεχόμενο κάποιας πληροφορίας ενός ερεθίσματος, 

τότε θα επηρεαστεί ο χρόνος και η εν γένει ευχέρεια  που χρειάζεται ώστε να 

αποκριθεί κανείς, στην επερχόμενη παρουσία ενός ίδιου ή παρόμοιου ερεθίσματος. 

Ο Pylyshyn (1999) αναφέρει ότι από τη σκοπιά της προέγερσης, οι προσδοκίες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αναγνώρισης «…και γι’ αυτό η 

προηγούμενη γνώση επηρεάζει την αντίληψη».   Ωστόσο, η προέγερση μπορεί να 

επέλθει με πολλούς τρόπους. (Μπορεί να  είναι σημασιολογική όντας λεκτική ή 

ακουστική, αλλά μπορεί να είναι και αντιληπτική, όντας  οπτική, σχηματική κλπ).    

Σύμφωνα με τη Farah (1989)  τόσο η σημασιολογική, όσο και η αντιληπτική 

προέγερση αποτελούν παράγοντες διευκόλυνσης για την αναγνώριση ερεθισμάτων 

που έχουν προεγερθεί, αλλά  και παράγοντες παρεμπόδισης της αναγνώρισης 

ερεθισμάτων που δεν έχουν προεγερθεί. «Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο φαινομένων 

φανερώνουν ότι ένας κοινός μηχανισμός προσοχής υποστηρίζει και τα δύο 

φαινόμενα». Εντούτοις, η Farah πιστεύει ότι η σημασιολογική και η αντιληπτική 

προέγερση διαφέρουν ποιοτικά. Συγκεκριμένα, η συγγραφέας επισημαίνει ότι η 
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αντιληπτική  προέγερση  αντανακλά μια αλλαγή στην ευαισθησία κατά τη 

διαδικασία της αναγνώρισης, η οποία μάλιστα είναι αποτέλεσμα της προσοχής, ενώ 

η σημασιολογική προέγερση αντανακλά μια αλλαγή στην προκατάληψη (“bias”) 

κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, ως αποτέλεσμα της προσοχής. «Επειδή 

χρειάζονται διαφορετικοί μηχανισμοί για να παραχθούν αλλαγές στην ευαισθησία 

και την προκατάληψη, αυτό συνεπάγεται ότι και οι μηχανισμοί της προσοχής που 

είναι υπεύθυνοι για την αντιληπτική και τη σημασιολογική προέγερση, είναι επίσης 

ξεχωριστοί (“distinct”)
9
».      

Η προέγερση που ενδεχομένως  θα συμβεί στη δική μας έρευνα, θα είναι 

σημασιολογική, καθώς υποθέτουμε ότι θα είναι αποτέλεσμα της γλωσσικής 

κατανόησης. Σύμφωνα όμως με τη Farah, μια σημασιολογική προέγερση δεν επιδρά 

στην ευαισθησία, αλλά στην προκατάληψη, ενώ  αλλαγές στην ευαισθησία 

προκαλούνται μόνο από αντιληπτικές προεγέρσεις. Με μια πρώτη σκέψη λοιπόν, θα 

μπορούσε  κανείς να πει ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε  αλλαγή στην τιμή του d’ 

(ευαισθησία) των συμμετεχόντων για αντίληψη προσανατολισμού. Όμως, αξίζει να 

θυμηθούμε ότι η Farah αναφέρεται στην αλλαγή της ευαισθησίας που προκαλείται 

εξ’ αιτίας της  αντιληπτικής προέγερσης, αλλά όσον αφορά σε έργα αναγνώρισης. 

(Όπως ήταν αυτά των ερευνητών στις παραγράφους 2.3.1 έως 2.3.4). Στην παρούσα 

εργασία όμως, θα μελετήσουμε την επίδραση της γλωσσικής κατανόησης και του 

“priming”, στην αντίληψη χαμηλού επιπέδου καθαυτή και όχι «απλώς» στην 

αναγνώριση. Πιθανόν να μην βρεθεί επίδραση πράγματι,  αλλά όπως τονίσαμε και 

στην αρχή της παραγράφου, κάτι τέτοιο θα είναι πιθανόν, αποτέλεσμα πιο σύνθετων 

παραγόντων.      

Ο Pylyshyn (1999) αναφέρεται  σε κάποιες παλιότερες έρευνες, οι οποίες  

χρησιμοποιώντας τη θεωρία ανίχνευσης σήματος μελέτησαν το ρόλο της 

σημασιολογικής προέγερσης στην  αναγνώριση και την αντίληψη και φαίνεται πως 

τα αποτελέσματα που παρουσιάζει υπονομεύουν την παραπάνω άποψη της Farah για 

τις ξεχωριστές επιδράσεις των διαφορετικών ειδών προέγερσης.   

Οι Rhodes, Parkin & Tremewan, (1993) και οι Rhodes & Tremewan (1993), 

όπως αναφέρεται από τον Pylyshyn (1999), έδειξαν ότι η αντιληπτική προέγερση 

που έλαβε χώρα χάρη στην παρουσίαση κάποιων προσώπων, αλλά και η 

                                                 
9
 Αξίζει να αναφέρουμε  ότι η Farah τονίζει ότι «όσον αφορά τις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την 

ύπαρξη αρθρωμάτων (“modularity”), εναντίον της ενιαίας γνωσιακής αρχιτεκτονικής, το παρόν 

συμπέρασμα υποστηρίζει μια «αρθρωμένη» αρχιτεκτονική για τις διεργασίες της προσοχής». 
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σημασιολογική προέγερση σε ένα έργο επιλογής λέξεων, οδήγησε σε αλλαγές τόσο 

στην ευαισθησία (d’), όσο και στο κριτήριο (c) των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, οι Biederman, Mezzanotte & Rabinowitz (1982), όπως αναφέρεται 

από τον Pylyshyn (1999), έδειξαν ότι η ευαισθησία για την ανίχνευση ενός 

αντικειμένου σε μια σκηνή, όπως μετρήθηκε από το d’, ήταν μεγαλύτερη όταν «η 

παρουσία του αντικειμένου σε εκείνη τη σκηνή, ήταν σημασιολογικά συναφής».       

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σε μια επόμενη 

μελέτη, να επεκτείνουμε τις συνθήκες της ανεξάρτητης μεταβλητής, προσθέτοντας 

και μια «αντιληπτική» (μη-γλωσσική) συνθήκη προέγερσης. Με μια τέτοια συνθήκη 

θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη διάκριση των προεγέρσεων στην οποία 

αναφέρεται η Farah. Μια μη γλωσσική προέγερση θα μπορούσε  να είναι 

παραδείγματος χάρη, η σχηματική παρουσίαση  κάθετων και οριζόντιων γραμμών, ή  

μικρών τόξων, πριν από το έργο της αντίληψης των κιγκλιδωμάτων.      

Τελειώνοντας, οι Jausovec et al. (2006) δίνουν τον εξής ορισμό για την 

προέγερση: «Έχει να κάνει με την ευεργετική (“facilitative”)  επίδραση ενός έργου, 

επάνω στην επίδοση  ενός ίδιου ή παρόμοιου, επακόλουθου έργου». Επιπλέον, αυτοί 

οι ερευνητές τονίζουν ότι οι συναπτικές αλλαγές που προκύπτουν από την 

ταυτόχρονη, ή σχεδόν ταυτόχρονη, ενεργοποίηση νευρώνων θεωρείται ότι 

αποτελούν τη βάση για όλες τις αλλαγές της συμπεριφοράς εξ’ αιτίας της εμπειρίας. 

Αυτή η χρονική συνιστώσα σχετικά με τις ενεργοποιήσεις νευρώνων που 

υποστηρίζει και την προέγερση, θυμίζει τον γνωστό νόμο του  Hebb, σύμφωνα με 

τον οποίο, όσοι νευρώνες, ή ομάδες νευρώνων είναι ενεργοποιημένοι ταυτόχρονα, 

δυναμώνουν και τις συνάψεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο διεγερτικές 

στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Hebb (1949) οι νευρώνες συνιστούν ευρύτερες ομάδες 

– συστοιχίες (“cell assemblies”), οι οποίες είναι λειτουργικές μονάδες με τέτοια 

οργάνωση,  ώστε η ενεργοποίηση ενός μόνο υποσυνόλου της ομάδας, να οδηγεί σε 

ενεργοποίηση όλης της συστοιχίας (“assembly”).        

  Η προέγερση και η προσοχή   είναι νοητικοί  μηχανισμοί που υποθέτουμε 

ότι θα διαμεσολαβήσουν μεταξύ της γλωσσικής κατανόησης και της αντίληψης 

δρώντας υποστηρικτικά για την τελευταία. Όπως έχει γίνει όμως κατανοητό, τόσο η 

προέγερση όσο και η προσοχή  έχουν μια ισχυρή νευρωνική – εγκεφαλική 

συνιστώσα και ο αναμενόμενος διαμεσολαβητικός τους ρόλος στην παρούσα έρευνα 

φαίνεται ότι υποστηρίζεται και από διάφορα νευροεπιστημονικά δεδομένα, 
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σύμφωνα με τα οποία ενεργοποιούνται κοινές εγκεφαλικές περιοχές στην αντίληψη 

αλλά και στην επεξεργασία της γλώσσας. Ας δούμε μερικά από αυτά τα δεδομένα:    

 

3.3.3     Νευροεπιστημονικά Δεδομένα για την  Ύπαρξη Κοινών Περιοχών στην 

Επεξεργασία  Γλωσσικών και Οπτικών Αναπαραστάσεων 

 

Στην παράγραφο 1.2.1, στην εισαγωγή της εργασίας είχαμε παρουσιάσει μια 

ευρέως διαδεδομένη άποψη για το νευρωνικό «μονοπάτι» κατά τη διάρκεια της 

κατανόησης.  Σύμφωνα με το εκείνο το μοντέλο (“Wernicke-Geschwind”), 

θεμελιώδη ρόλο για τη γλωσσική κατανόηση διαδραματίζει η περιοχή του 

Wernicke, στο σημείο του εγκεφάλου όπου «συναντιέται» ο κροταφικός με τον  

βρεγματικό λοβό.  

Ωστόσο, είναι πιθανό, η νευρωνική διαδικασία της γλωσσικής κατανόησης 

να μην συμβαίνει με ακριβώς εκείνο τον τρόπο, αλλά να εμπλέκει περισσότερες 

περιοχές σχηματίζοντας  ένα αρκετά πιο πολύπλοκο δίκτυο. Εξάλλου, και το 

φαινόμενο της προέγερσης που μας απασχολεί αφορά, όπως προτείνουν διάφοροι 

ερευνητές, στην προέγερση των περιοχών που επεξεργάζονται οπτικές πληροφορίες, 

από τη δραστηριότητα περιοχών που επεξεργάζονται γλωσσικές πληροφορίες. Αυτό 

αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινοί εγκεφαλικοί μηχανισμοί που 

εμπλέκονται στις δύο διεργασίες. Και οι θεωρίες της ενσωματωμένης νόησης 

άλλωστε, αλλά και τα «αντιληπτικά συμβολικά συστήματα» του Barsalou (1999) 

υιοθετούν αυτή την άποψη. Είναι επομένως ενδιαφέρον να δούμε πιο αναλυτικά 

κάποιες προσεγγίσεις που προτείνουν την ύπαρξη εγκεφαλικών περιοχών που 

ενεργοποιούνται τόσο από γλωσσικές, όσο και από οπτικές – αντιληπτικές 

πληροφορίες. Τέτοιες ερευνητικές δουλειές παρέχουν, αν μη τι άλλο, ενδείξεις ότι το 

μοντέλο “IEF” και οι συναφείς θεωρίες και έρευνες, καθώς και η παρούσα εργασία 

«κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».    

Σύμφωνα με τον Pulvermueller (1999), οι λέξεις αναπαρίστανται στον 

εγκέφαλο από συστοιχίες νευρώνων (ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο“cell 

assemblies” όπως και ο Hebb (1949)), οι οποίες είναι κατανεμημένες σε 

διαφορετικές περιοχές, ανάλογα με τη σημασιολογία της κάθε λέξης. Για 

παράδειγμα μια λέξη που αναφέρεται σε οπτικά ερεθίσματα, θα αναπαρασταθεί από 

μια συστοιχία κυττάρων που θα περιλαμβάνει και νευρώνες του οπτικού φλοιού. 
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Αντίστοιχα, μια λέξη που υποδηλώνει κίνηση θα ενεργοποιήσει επιλεκτικά και 

νευρώνες των κινητικών περιοχών του φλοιού.   

Ο Zwaan (2004) παρουσιάζει κάποιες έρευνες που συμβαδίζουν με την 

άποψη του Pulvermueller.  Οι Buchel et al. (1998) για παράδειγμα, έδειξαν ότι 

λέξεις που αναφέρονταν σε εργαλεία, ενεργοποιούσαν κινητικές περιοχές του 

φλοιού, ενώ κάποιες λέξεις που κατονόμαζαν ζώα, ενεργοποιούσαν οπτικές 

περιοχές. Ομοίως, οι Isenberg et al. (1999), έδειξαν ότι ρήματα που εμπεριείχαν 

κάποιο στοιχείο φόβου και απειλής (όπως «καταστρέφω» (“destroy”) και 

«ακρωτηριάζω» (“mutilate”), ενεργοποιούσαν αμφίπλευρα την αμυγδαλή (η οποία 

ως γνωστόν ενεργοποιείται όταν  βιώνουμε το ίδιο το αίσθημα του φόβου).  

Oι Johnson et al. (2007) πραγματοποίησαν μια έρευνα με την τεχνική της 

λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (FMRI) και τα αποτελέσματά 

τους συμφωνούν με την παραπάνω λογική λειτουργίας του εγκεφάλου. Οι ερευνητές 

μελέτησαν την ενεργοποίηση των περιοχών “FFA” (“Fusiform Face Area”) και 

“PPA” (“Parahippocampal Place Area”), οι οποίες πιστεύεται ότι ενεργοποιούνται 

κατά την οπτική αντίληψη προσώπων και τοπίων αντίστοιχα (Epstein & Kanwisher, 

1998, Kanwisher et al., 1997, Maguire et al., 2001, McCarthy et al., 1997, όπως 

αναφέρεται από τους Johnson et al., 2007).  Δοθέντων αυτών, εξέτασαν εάν μια 

σύντομη σκέψη - «ανανέωση» (“refreshing”) ενός οπτικού ερεθίσματος (κάποιο 

πρόσωπο ή κάποιο τοπίο), είναι επαρκής, ώστε  να προκαλέσει αλλαγές στην 

ενεργοποίηση των εξωταινιωτών (“extrastriate”), οπτικών εγκεφαλικών περιοχών 

και συγκεκριμένα των περιοχών FFA και PPA.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αρχικά κοίταζαν σε μια οθόνη, δύο 

ασπρόμαυρα  ερεθίσματα κάθε φορά, με μέγεθος 300 x 300 pixels. Τα ερεθίσματα 

ήταν ένα πρόσωπο και ένα τοπίο. Τα πρόσωπα ήταν διαφόρων εθνικοτήτων και 

είχαν ουδέτερες ή ευχάριστες εκφράσεις, ενώ  τα τοπία ήταν κάποια κοινά 

εξωτερικά τοπία (παραλίες, βουνά κλπ.). Μετά την παρουσίασή τους για 1,5 

δευτερόλεπτα, τα ερεθίσματα εξαφανίζονταν και μετά το πέρας μισού 

δευτερολέπτου (στη συνθήκη της «ανανέωσης»), εμφανιζόταν μια φωτεινή τελεία 

για 1,5 δευτερόλεπτα ακριβώς στο σημείο που είχε εμφανιστεί το ερέθισμα, το οποίο 

οι ερευνητές ήθελαν να «ανανεωθεί» νοητικά. Αυτή η τελεία αποτελούσε τη νύξη 

(“cue”), που σύμφωνα με τους ερευνητές εξασφάλιζε τη συνθήκη της νοητικής 

«ανανέωσης» των ερεθισμάτων. Μάλιστα, για να αποτραπεί η υπερβολική νοητική 

δραστηριότητα των συμμετεχόντων και για να εξασφαλιστεί πως η  «ανανέωση» θα  
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ήταν μια σύντομη μόνο  σκέψη, αμέσως μετά την τελεία οι συμμετέχοντες έβλεπαν 

ένα βέλος και  έπρεπε να απαντήσουν με το κατάλληλο κουμπί για την κατεύθυνση 

που αυτό είχε.  

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η περιοχή PPA είχε τη μεγαλύτερη  

αμφίπλευρη ενεργοποίηση όταν «ανανεώνονταν» τα τοπία, σε σχέση με όταν 

«ανανεώνονταν» τα πρόσωπα. Ακόμα, η δεξιά FFA είχε τη μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση όταν ανανεώνονταν τα πρόσωπα, σε σχέση με όταν ανανεώνονταν τα 

τοπία.  Οι ερευνητές πιστεύουν  πως αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και 

ένα από τα πιο απλά έργα στοχασμού (“reflection”), όπως είναι αυτή η εφήμερη, 

απλή  σκέψη πάνω σε κάτι που ειδώθηκε πριν μια στιγμή, μπορεί να προκαλέσει 

ενεργοποίηση σε οπτικές περιοχές. «Μια τέτοια «από πάνω προς τα κάτω» (“top-

down”) διαμόρφωση των εσωτερικών αναπαραστάσεων των εξωτερικών 

ερεθισμάτων, φαίνεται να βασίζεται σε ένα κατανεμημένο δίκτυο περιοχών, οι 

οποίες αρχικά χρησιμεύουν στο να αντιληφθούμε τα ερεθίσματα» (Johnson et al., 

2007).      

 

3.3.4  Ο ρόλος της Περιοχής “VWFA” 

 

Στην παρούσα εργασία, η είσοδος (“input”) της  γλωσσικής πληροφορίας με 

απώτερο αποτέλεσμα την  κατανόηση  θα προκύψει κατόπιν ανάγνωσης. Γι’ αυτό το 

λόγο, αξίζει να πούμε λίγα πράγματα  για τα νευροεπιστημονικά δεδομένα που 

υπάρχουν σχετικά με την ανάγνωση και να αναλύσουμε το ενδεχόμενο ύπαρξης 

κοινών περιοχών τόσο στην ανάγνωση, όσο και την οπτική αντίληψη εικόνων και 

αντικειμένων.  

Οι εγκεφαλικοί μηχανισμοί που διεκπεραιώνουν την ανάγνωση, 

αποτελούνται από ένα ιδιαίτερα οργανωμένο φλοιικό σύστημα που ενοποιεί την 

επεξεργασία των ορθογραφικών, φωνολογικών και σημασιολογικών 

χαρακτηριστικών των λέξεων. Το σύστημα αυτό «αποτελείται από  υποσυστήματα, 

στο οπίσθιο μέρος του αριστερού ημισφαιρίου, όπως το κοιλιακό (“ventral”), 

(κοιλιακή, ινιακο-κροταφική - “occipital-temporal”- περιοχή), το ραχιαίο (“dorsal”), 

(ινιακο-βρεγματική – “occipital-parietal” περιοχή) και η πρόσθια έλικα η οποία 

βρίσκεται μπροστά από τα άλλα δύο υποσυστήματα» (Sandak et al., 2004).   

Σύμφωνα με τους Pernet et al. (2005), τα περισσότερα μοντέλα της 

ανάγνωσης υποθέτουν την ύπαρξη ενός σταδίου εντός αυτής της διαδικασίας, κατά 
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το οποίο λαμβάνει αρχικά χώρα, η οπτική ανάλυση των λέξεων. «Στο στάδιο αυτό, η 

γραμμένη πληροφορία μετατρέπεται σε αναπαραστάσεις των γραμμάτων». Η 

υπόθεση ύπαρξης ενός συγκεκριμένου νευρωνικού υποστρώματος που 

επεξεργάζεται αυτές τις  αναπαραστάσεις των γραμμάτων έχει μελετηθεί από 

πολλούς ερευνητές, με τη χρήση νευροαπεικονιστικών τεχνικών. Σχεδόν όλες αυτές 

οι έρευνες (στις οποίες αναφέρονται οι Pernet et al. (2005)), προτείνουν πως ένα 

σημείο της περιοχής BA37 (κατά Broadman), το οποίο βρίσκεται στην αριστερή 

“fusiform” έλικα, πρέπει να εξειδικεύεται στην επεξεργασία των γραμμάτων. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς μάλιστα, μια τέτοια εξειδικευμένη περιοχή  θα 

«αποτελούσε ένα πολύτιμο επιχείρημα υπέρ της αλφαβητικής (“alphabetic”) 

επεξεργασίας που συμβαίνει στο κοιλιακό μονοπάτι» (Pernet et al., 2005). Μια 

τέτοια περιοχή θα  μπορούσε ακόμα να αποτελεί ένα πρώτο σταθμό επεξεργασίας, η 

οποία θα  προηγείται του οπτικού σχηματισμού ολόκληρης της λέξης (“visual word-

form”). 

Πολλοί ερευνητές μάλιστα συμφωνούν πως πράγματι, υφίσταται  μια 

εξειδικευμένη περιοχή εντός της κοιλιακής, ινιακο-κροταφικής περιοχής BA37, η 

οποία  «εξειδικεύεται» στην ανάγνωση των λέξεων. Η περιοχή αυτή έχει ονομαστεί 

VWFA (“visual word form area”) και θεωρείται ως η εξειδικευμένη περιοχή του 

εγκεφάλου για την οπτική αντίληψη λέξεων. Όπως σημειώνουν οι Vigneau et al. 

(2005), «οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν πως αυτή η  περιοχή, στην έλικα 

του αριστερού ημισφαιρίου, όπου ενώνεται  ο κροταφικός με τον ινιακό λοβό 

εξειδικεύεται στην οπτική αναγνώριση των λέξεων». Σύμφωνα με τους Cohen et al. 

(2000) και Dehaene et al. (2001), όπως αναφέρεται από τους Henry et al. (2005), 

στην περιοχή αυτή «περιλαμβάνονται αναπαραστάσεις αφηρημένων ταυτοτήτων 

γραμμάτων που είναι σταθερές σε αντιληπτικές παραμέτρους όπως η θέση, το 

μέγεθος ή η γραμματοσειρά». Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η λειτουργική  

εξειδίκευσή  της VWFA «αναπτύσσεται αργά και είναι στενά συνδεδεμένη με την 

απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας», ενώ  φαίνεται να δυσλειτουργεί σε άτομα 

με αναγνωστικές δυσκολίες (Sandak et al., 2004). Σε έρευνα που πραγματοποίησαν 

αυτοί οι συγγραφείς, βρήκαν πως η VWFA ενεργοποιούνταν στους καλούς 

αναγνώστες κατά τη διάρκεια ανάγνωσης αληθινών λέξεων και ψευδολέξεων, αλλά 

δεν υπήρχε ανάλογη ενεργοποίηση σε δυσλεξικούς.  

Οι Buchel et al. (1998), πιστεύουν ότι η ανάγνωση λέξεων και η αναγνώριση 

και κατονομασία εικόνων περιλαμβάνει το συσχετισμό των οπτικών ερεθισμάτων με 
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φωνολογικές και σημασιολογικές γνώσεις. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι «βλάβη 

στην περιοχή BA37 (.…) η οποία βρίσκεται στη στρατηγική θέση ανάμεσα στον 

οπτικό φλοιό και τον πρόσθιο κροταφικό φλοιό οδηγεί σε αναγνωστικά ελλείμματα, 

αλλά και ελλείμματα στην κατονομασία». Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως 

η ίδια η περιοχή ΒΑ37, εντός της οποίας βρίσκεται η VWFA, όπου συμβαίνει ο 

οπτικός σχηματισμός των λέξεων παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο για την επεξεργασία 

της γλωσσικής πληροφορίας (ανάγνωση), όσο και για την επεξεργασία εικόνων 

(αναγνώριση και κατονομασία). 

Ένας τέτοιος ρόλος «γενικής» οπτικής επεξεργασίας εικόνων (και όχι μόνο 

ρόλος  εξειδίκευσης στην επεξεργασία των λέξεων), έχει προταθεί για την VWFA 

και από μια σειρά άλλων ερευνητών.  (Για παράδειγμα Jobard et al., 2003, Joseph et 

al., 2003, Price and Devlin, 2003, 2004, Kronbichler et al., 2004, και Hillis et al., 

2005, όπως αναφέρεται από τους Pernet et al., 2005).  Για την ακρίβεια, «η 

υποτιθέμενη ανατομικο-λειτουργική οντότητα που ονομάζεται “VWFA” είναι 

πιθανό να περικλείει τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας, σχετικά 

με την αναγνώριση αντικειμένων» (Pernet et al., 2005). Το πρώτο επίπεδο 

αναφέρεται στην επεξεργασία των οπτικών χαρακτηριστικών, με τέτοιο τρόπο, ώστε 

οι οπτικές αναπαραστάσεις ανώτερου επιπέδου με σταθερά χαρακτηριστικά να 

επεξεργάζονται αμέσως και λεπτομερώς. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τον 

καθορισμό και την κατηγοριοποίηση των ερεθισμάτων, με αναφορά στις 

αναπαραστάσεις των αντικειμένων που είναι αποθηκευμένες στη μακρόχρονη 

μνήμη. «Επομένως, αυτή η περιοχή μπορεί να επεξεργάζεται τα γράμματα σε ένα 

αφηρημένο (“abstract”) επίπεδο (για παράδειγμα  το επίπεδο των δομικών οπτικών 

αναπαραστάσεων) και να κατηγοριοποιεί τα γράμματα, ανάλογα με χαρακτηριστικά 

όπως το γεωμετρικό σχήμα» (Pernet et al., 2005).  

 

Από τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα:  

 

α) Ο πρώτος «σταθμός» της γραπτής γλωσσικής πληροφορίας φαίνεται να 

είναι η VWFA.  

β) Η VWFA όμως φαίνεται ότι εμπλέκεται όχι μόνο στη διαδικασία της 

ανάγνωσης, αλλά και στην επεξεργασία «γενικών» οπτικών χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων (αναγνώριση και κατονομασία).  
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Είναι επομένως πιθανό, η διάδοση της ενεργοποίησης οπτικών περιοχών του 

φλοιού, (που συμβαίνει όταν επεξεργαζόμαστε τη γλώσσα σύμφωνα με τον  

Pulvermueller (1999)), να ξεκινάει από την περιοχή VWFA. Με λίγα λόγια, 

ενδέχεται η VWFA (που αποτελεί μια «οπτική» περιοχή όντας στο μεταίχμιο του 

οπτικού φλοιού στον ινιακό λοβό) να συμμετέχει τόσο στην επεξεργασία της 

γλωσσικής πληροφορίας, όσο και στην προσομοίωση των υπονοούμενων οπτικών 

ερεθισμάτων και την ενεργοποίηση αντιληπτικών αναπαραστάσεων.  Δηλαδή, η 

πιθανή επίδραση της γλωσσικής κατανόησης, στην οπτική αντίληψη που 

αναμένουμε, ίσως ξεκινάει και συμβεί  εξ’ αιτίας της δράσης και αυτής της 

περιοχής. 
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4.   Μέθοδος  

 

Έως τώρα, σε όσα σημεία του κειμένου το απαιτούσαν, έχουν γίνει κάποιες 

αναφορές στο πειραματικό κομμάτι  της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό ωστόσο, θα 

αναφερθούμε συγκεντρωτικά και πιο αναλυτικά στην ερευνητική μεθοδολογία που 

ακολουθήσαμε.  

Κατ’ αρχήν,  πρέπει να ορίσουμε τις μεταβλητές και τις συνθήκες του 

πειράματος. Οι μεταβλητές είναι δύο: Η ανεξάρτητη και η εξαρτημένη. Η 

ανεξάρτητη είναι η ύπαρξη γλωσσικής πληροφορίας και  εξαρτημένη είναι η 

ευαισθησία της οπτικής αντίληψης. Όσον αφορά στις συνθήκες, στο δεύτερο στάδιο 

του πειράματος (“SDT”), απ’ όπου ουσιαστικά αντλούμε και τα συμπεράσματα της 

έρευνας, υπάρχουν δύο συνθήκες της ανεξάρτητης μεταβλητής. Αυτές είναι: α) Η 

«άρρητη», όπου εξετάζεται η επίδραση που ασκούν δύο ζευγάρια προτάσεων που 

υποδηλώνουν προσανατολισμό, στην ευαισθησία της αντίληψης του 

προσανατολισμού. β) Η «ουδέτερη» συνθήκη (ελέγχου), όπου η γλωσσική 

πληροφορία είναι τέσσερεις ουδέτερες προτάσεις που δεν δηλώνουν καθόλου 

προσανατολισμό
10

. Η «άρρητη» συνθήκη  έχει και δύο διαφορετικές τιμές. Η πρώτη 

τιμή είναι η «σύμφωνη» (“congruent”), όπου ο προσανατολισμός που υπονοεί η 

πρόταση είναι ο ίδιος με αυτόν του κιγκλιδώματος που  ακολουθεί. Η δεύτερη τιμή  

είναι η «ασύμφωνη» (“incongruent”), όπου ο γλωσσικός και ο οπτικός 

προσανατολισμός  είναι αντίθετοι. 

Από τα παραπάνω, είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε την επίδραση που 

ενδεχομένως προκαλεί η κατανόηση προτάσεων που υποδηλώνουν 

προσανατολισμό, στην ευαισθησία αντίληψης προσανατολισμού. Για να 

εξασφαλίσουμε ότι τα όποια αποτελέσματα, δεν θα είναι προϊόντα μιας γενικής 

επίδρασης της ύπαρξης γλωσσικής πληροφορίας, αλλά ότι θα αποτελούν το 

επακόλουθο της κατανόησης των προτάσεων που αναφέρονται συγκεκριμένα σε 

προσανατολισμό,  έχουμε συμπεριλάβει την ουδέτερη συνθήκη.  

Αναλυτικά, αναμένουμε ότι η τιμή του d’ για την αντίληψη του 

κιγκλιδώματος κατωφλίου, (και επομένως η αντιληπτική ευαισθησία), θα είναι 

μεγαλύτερη στη «σύμφωνη» τιμή της «άρρητης» συνθήκης της ανεξάρτητης 

μεταβλητής, σε σχέση με τη συνθήκη ελέγχου της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

                                                 
10

 Το περιεχόμενο των προτάσεων βρίσκεται στην παράγραφο που περιγράφεται το υλικό (4.2.1). 
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Μιλώντας με όρους στατιστικής, η παραπάνω υπόθεση αποτελεί την ερευνητική μας 

υπόθεση, ενώ η μηδενική υπόθεση είναι το να μην υπάρξει στατιστικά σημαντική 

αύξηση της τιμής του d’ εξ’ αιτίας της ύπαρξης «σύμφωνης» γλωσσικής 

πληροφορίας. Ακόμα, αναμένουμε ότι το d’ θα είναι μεγαλύτερο  στη συνθήκη 

ελέγχου, σε σχέση με την «ασύμφωνη», ενώ η «σύμφωνη» θα έχει μεγαλύτερο d’ σε 

σχέση με την «ασύμφωνη».  

 

 

4.1   Συμμετέχοντες 

 

Στην πειραματική διαδικασία έλαβαν μέρος συνολικά 13 άτομα (3 γυναίκες 

και 10 άντρες). Όλοι έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική,  είναι απόφοιτοι 

λυκείου και η όρασή τους είναι κανονική. Ακόμα, κανένας από τους συμμετέχοντες 

δεν γνώριζε  το σκοπό του πειράματος. Από αυτούς, οι έξι έλαβαν  μέρος σε 

διάφορες  αρχικές πιλοτικές μετρήσεις και δοκιμές της διαδικασίας του πειράματος. 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν λήφθηκαν υπόψη στη στατιστική ανάλυση, καθώς είχαν 

σαν σκοπό,  μόνο τον έλεγχο της μεθόδου, των ερεθισμάτων που χρησιμοποιούνται, 

του χρόνου που απαιτείται κλπ.   

Αφού εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν αυτά τα μεθοδολογικά ζητήματα, στην 

τελική μορφή του πειράματος έλαβαν μέρος 7 άτομα (3 γυναίκες και 4 άντρες, με 

μέσο όρο ηλικίας τα 33 χρόνια).   

Κατά τη διάρκεια όμως της μέτρησης δύο  εκ των  συμμετεχόντων αυτών 

επικρατούσαν συνθήκες έντονου φωτισμού, καθώς δεν μπορέσαμε να 

εξασφαλίσουμε κάποιο σκοτεινό χώρο για τη διεξαγωγή του πειράματος, όπως 

απαιτούσε ο σχεδιασμός του. Επιπλέον, οι δύο αυτοί συμμετέχοντες εξέφραζαν 

έντονη δυσκολία στην αντίληψη των ερεθισμάτων από την αρχή της διαδικασίας, 

ενώ το έργο, στο σύνολό του, τούς φαινόταν αρκετά δύσκολο και απαιτητικό.  

Κάτι τέτοιο δεν αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους πέντε συμμετέχοντες, τα 

αποτελέσματα των οποίων είναι εκείνα που τελικά λαμβάνονται  και υπόψη.       
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4.2 Υλικό 

 

4.2.1   Η γλωσσική Πληροφορία 

 

Η γλωσσική πληροφορία της ουδέτερης συνθήκης της ανεξάρτητης 

μεταβλητής είναι οι εξής τέσσερεις, «ουδέτερες» προτάσεις:  

 

1) «Ο Νίκος πέρασε τις εξετάσεις εύκολα» 

2) «Ο Νίκος πέρασε όμορφα στις διακοπές» 

3) «Ο Νίκος μαγείρεψε το φαγητό στην κουζίνα» 

4) «Ο Νίκος ήθελε να σπουδάσει νομικά». 

 

Από την άλλη μεριά, οι προτάσεις που χρησιμοποιήσαμε για να 

εξασφαλίσουμε την υποδήλωση του προσανατολισμού, για την «άρρητη» συνθήκη  

είναι τα  εξής δύο ζευγάρια:  

 

1) «Ο Γιάννης έβαλε το στυλό στη μολυβοθήκη» και «ο Γιάννης έβαλε το στυλό 

στο συρτάρι» (κάθετος και οριζόντιος προσανατολισμός αντίστοιχα). 

2) «Ο Πέτρος κάρφωσε το καρφί στο πάτωμα» και «ο Πέτρος κάρφωσε το καρφί  

στον τοίχο»  (κάθετος και οριζόντιος προσανατολισμός αντίστοιχα).  

 

Οι λόγοι που  επιλέξαμε προτάσεις που δεν αναφέρουν ρητά κάποιον 

προσανατολισμό, αλλά μόνο τον υπονοούν, είναι οι εξής:  

 

α) Σύμφωνα με τη θεωρία των αντιληπτικών συμβολικών συστημάτων του Barsalou 

(1999), οι άνθρωποι ενεργοποιούν και χειρίζονται τα αντιληπτικά σύμβολα κατά τη 

διάρκεια της κατανόησης της γλώσσας. Όπως τονίζουν όμως και οι Zwaan et al. 

2002, αυτό ισχύει  ακόμα και όταν τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά υπαινίσσονται – 

υπονοούνται (“implied”), και όχι μόνο όταν δηλώνονται ρητά. Αυτό συμβαίνει επειδή 

σύμφωνα με τον Barsalou (1999), η (υπονοούμενη ή ρητή) περιγραφή μιας 

κατάστασης από μια πρόταση θα οδηγήσει στην προσομοίωση αυτής της 

κατάστασης. Η προσομοίωση θα συμβεί από την ενοποίηση των αντιληπτικών 

συμβόλων που σχηματίζουν αυτή την κατάσταση, ενώ αυτή η ενοποίηση 
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καθοδηγείται από τις ιδιότητες και τα φυσικά χαρακτηριστικά (“affordances”) που 

σχετίζονται με τα αναφερόμενα αντικείμενα της κατάστασης. (βλ. παράγραφο 2.2).   

 

β) Αυτά τα δύο ζευγάρια προτάσεων χρησιμοποίησαν και οι Stanfield & Zwaan, 

(2001) στο πείραμά τους για τη μελέτη επίδρασης της γλωσσικής κατανόησης, στην 

αναγνώριση εικόνων (παράγραφος 2.3.1). Θέλοντας να επεκτείνουμε τα ευρήματά 

τους, εξετάζουμε εάν ο υπονοούμενος προσανατολισμός αυτών των προτάσεων 

επηρεάζει και την οπτική αντίληψη.   

 

4.2.2   Τα Οπτικά Ερεθίσματα  

 

          Τα ερεθίσματα που παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του 

πειράματος είναι κάποια κιγκλιδώματα (“gratings”) και ένα ερέθισμα ελέγχου. 

           Τα κιγκλιδώματα είναι square – wave gratings, τα  οποία κατασκευάσαμε στο 

περιβάλλον προγραμματισμού “MATLAB 7.1”. Η μέση φωτεινότητα
11

 των ράβδων 

που τα αποτελούν, καθορίστηκε στο 240 RGB, (από το φάσμα 0 έως 255 RGB που 

καθορίζει τα χρώματα στις οθόνες των υπολογιστών). Σε κάθε κιγκλίδωμα υπάρχουν 

δυο φωτεινότητες οι οποίες εναλλάσσονται μεταξύ των ράβδων. Δηλαδή, η πρώτη 

ράβδος ενός κιγκλιδώματος έχει, για παράδειγμα, φωτεινότητα 239, η δεύτερη 241, η 

τρίτη 239, η τέταρτη 241 κ.ο.κ.. (Αυτό το ζευγάρι φωτεινότητας συνιστά ένα 

ελάχιστο ποσοστό αντίθεσης). Αυτό μάλιστα το κιγκλίδωμα αποτελεί και το πιο ισχνό 

και δύσκολα ανιχνεύσιμο ερέθισμα, αφού ο προσανατολισμός που σχηματίζει είναι 

αποτέλεσμα μιας τόσο μικρής αντίθεσης. Από την άλλη μεριά το καλύτερα ορατό 

κιγκλίδωμα που φτιάξαμε έχει φωτεινότητα  που εναλλάσσεται στο 230 και 250. Τα 

δέκα ζευγάρια αντιθέσεων που χρησιμοποιήσαμε είναι τα εξής: 239/241, 238/242, 

237/243, 236/244, 235/245, 234/246, 233/247, 232/248, 231/249 και 230/250. 

(Φαίνεται αναλυτικά ότι η μέση φωτεινότητα είναι κοινή και για τα  δέκα 

κιγκλιδώματα και ίση με 240).  

Από την άλλη μεριά, το ερέθισμα ελέγχου έχει σχήμα κύκλου, με ίδια 

ακριβώς περίμετρο  με αυτή των κιγκλιδωμάτων, χωρίς όμως την ύπαρξη ράβδων με 

αντίθεση φωτεινότητας στο εσωτερικό του. Έτσι, πρόκειται για ένα ερέθισμα που 

                                                 
11

 Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται για φωτεινότητα (“luminance”) με την ακριβή έννοια που 

χρησιμοποιείται στην  ψυχοφυσική και η οποία μετριέται με μονάδα  το candela ανά τετραγωνικό 

μέτρο. Εδώ, αναφερόμαστε στην έννοια της φωτεινότητας, όπως αυτή καθορίζεται από τις οθόνες των 

υπολογιστών.   
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μοιάζει, αλλά δεν συνιστά κιγκλίδωμα. Το εσωτερικό του  είναι ένα ομοιογενές 

γκρίζο και η τιμή του RGB καθορίστηκε στα 240, όση δηλαδή και η μέση 

φωτεινότητα των ράβδων των κιγκλιδωμάτων.  

 

 

                                            

Εικόνα 7: Το κάθετο (αριστερά) και το οριζόντιο (δεξιά) κιγκλίδωμα της πιο ισχνής     

αντίθεσης (239/241). Γίνεται φανερό ότι η διάκριση του προσανατολισμού  τους δεν είναι 

               εύκολη.  

 

 

                                      

Εικόνα 8: Το κάθετο και το οριζόντιο  κιγκλίδωμα της αντίθεσης 230/250. Εδώ, επειδή η     

 αντίθεση είναι η μέγιστη, ο προσανατολισμός τους φαίνεται ξεκάθαρα. 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 9: Το ερέθισμα ελέγχου.      
 

 

Τόσο τα κιγκλιδώματα, όσο και το ερέθισμα ελέγχου παρουσιάζονταν στους 

συμμετέχοντες όπως ακριβώς φαίνονται στις εικόνες 7-9, ενώ το μέγεθός της 

διαμέτρου τους είναι 2 εκατοστά. Όπως και οι προτάσεις, έτσι και αυτά τα 

ερεθίσματα εμφανίζονταν στο κέντρο της οθόνης, όπου οι συμμετέχοντες είχαν 

προηγουμένως εστιάσει την όρασή τους. Επομένως, παρουσιάζονταν στην κεντρική 

όραση, (στη φοβεία – “fovea” του αμφιβληστροειδή), των συμμετεχόντων οι οποίοι 

κοίταζαν την οθόνη από απόσταση 50 εκατοστών.  

Η περαιτέρω επεξεργασία όλων των ερεθισμάτων (το «κόψιμο» σε σχήμα 

κύκλου και η δημιουργία μαύρου φόντου, ώστε να ταιριάζει με το φόντο του 



Η επίδραση της κατανόησης της γλώσσας στην οπτική αντίληψη 

 69 

προγράμματος παρουσίασης (“DMDX”)), έγινε με τα προγράμματα γραφιστικής 

επεξεργασίας εικόνων “Adobe Photoshop” και “Adobe Illustrator”.  

 

4.2.3   Το Λογισμικό Πρόγραμμα   

 

Το λογισμικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση των 

κιγκλιδωμάτων και την καταγραφή των αποκρίσεων των συμμετεχόντων είναι το 

“DMDX”. Πρόκειται για ένα λογισμικό που διατίθεται και εγκαθίσταται δωρεάν από 

το διαδίκτυο. Όπως αναφέρουν και οι Forster & Forster (2003)  που το 

δημιούργησαν, το DMDX εξυπηρετεί στον πειραματικό έλεγχο και τη μέτρηση 

αποκρίσεων με ακρίβεια χιλιοστών του δευτερολέπτου, σε ψυχολογικά  πειράματα 

παρουσίασης οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. Με τον κατάλληλο 

προγραμματισμό του λογισμικού, ελέγξαμε την ικανότητα των συμμετεχόντων για 

την οπτική αντίληψη των κιγκλιδωμάτων.  

Ύστερα από τον πειραματικό έλεγχο και τη μέτρηση της αντιληπτικής 

ικανότητας του κάθε συμμετέχοντα  με το DMDX, το λογισμικό βγάζει αυτόματα 

μια αναφορά σε αρχείο της μορφής “.azk” που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων. Η αναφορά αυτή περιέχει το όνομα του κάθε ερεθίσματος και δίπλα από 

το κάθε όνομα,  τον χρόνο, (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου), που ο συμμετέχοντας 

έδωσε την απάντησή του. Ακόμα, αυτοί οι χρόνοι  συνοδεύονται από την 

πληροφορία για το εάν η απάντηση ήταν σωστή ή λανθασμένη, ανάλογα με το  ποιες 

θεωρούνται σωστές και ποιες λάθος απαντήσεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό 

του πειράματος.  Το αρχείο “.azk” περιλαμβάνει την αναφορά για όλα τα 

ερεθίσματα με τη σειρά που παρουσιάστηκαν και στο παρόν πείραμα, η σειρά 

παρουσίασης  καθορίστηκε να είναι τυχαία.  

Τέλος, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη 

διαδικασία είναι ένας HP Pavilion notebook pc, στην οθόνη του οποίου και 

προβλήθηκαν, (μέσω του DMDX), τα οπτικά ερεθίσματα.  Η συγκεκριμένη οθόνη 

έχει συχνότητα ανανέωσης (“refresh rate”) 60 Hz.       
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4.3    Διαδικασία 

 

Το πείραμα που πραγματοποιήσαμε χωρίζεται σε δύο στάδια και αποτελείται 

από ισάριθμες μεθόδους της ψυχοφυσικής. Το πρώτο  είναι η «υποχρεωτική επιλογή 

ανάμεσα από δύο εναλλακτικές» (“2AFC”) και το δεύτερο είναι η «θεωρία 

ανίχνευσης σήματος» (“SDT”). Μεταξύ της “2AFC” και της “SDT”, αλλά και 

μεταξύ της κάθε συνθήκης και της κάθε τιμής («ουδέτερη», «σύμφωνη» και 

«ασύμφωνη»), οι συμμετέχοντες έκαναν διάλειμμα δέκα λεπτών. Και στα δύο μέρη 

του πειράματος, η οθόνη του υπολογιστή είχε κάθετη διάταξη, ενώ όλες οι 

μετρήσεις, (πλην των δύο που δεν μπορέσαμε να το εξασφαλίσουμε) έγιναν σε 

απολύτως σκοτεινό δωμάτιο.   

 

4.3.1 Η διαδικασία στην “2AFC” 

 

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας του πειράματος βρίσκεται η εύρεση του 

κατωφλίου ευαισθησίας της αντίθεσης. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, το κατώφλι 

βρέθηκε για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, με τη μέθοδο της «υποχρεωτικής 

επιλογής ανάμεσα από δύο εναλλακτικές» (“2AFC”). Στους  συμμετέχοντες 

παρουσιάστηκαν κιγκλιδώματα κάθετου και οριζόντιου προσανατολισμού, όλων 

των αντιθέσεων, με τυχαία σειρά. Το ερώτημα στο οποίο αποκρίνονταν μετά από 

την εμφάνιση κάθε ερεθίσματος σε αυτό το στάδιο, ήταν της μορφής «είχε κάθετο ή 

οριζόντιο προσανατολισμό»; Οι  «δύο εναλλακτικές» επομένως, ήταν ακριβώς αυτές 

οι δύο πιθανές απαντήσεις (κάθετος ή οριζόντιος), ενώ η μία από τις δύο ήταν κάθε 

φορά και η σωστή απάντηση. (Αυτό το στοιχείο είναι που κάνει την “2AFC” μια 

«αντικειμενική» μέθοδο, όπως είχε αναφερθεί και στην παράγραφο 3.2.1). Από τις 

απαντήσεις του κάθε συμμετέχοντα, θεωρήσαμε ως κατώφλι, το ερέθισμα με  

αντίθεση,  για την οποία, μπορούσε να διακρίνει προσανατολισμό το 75% των 

φορών, που αυτή παρουσιάστηκε
12

.  Το ερέθισμα της κάθε αντίθεσης  

παρουσιάστηκε 20 φορές, (10 φορές το κιγκλίδωμα με οριζόντιο και 10 φορές το 

κιγκλίδωμα με κάθετο προσανατολισμό). Ο χρόνος που το κάθε ερέθισμα  παρέμενε 

στην οθόνη  ήταν περίπου 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου.    

                                                 
12

 Το ερέθισμα με ποσοστό 75% σωστής ανίχνευσης αποτέλεσε το κατώφλι για όλους τους 

συμμετέχοντες, πλην ενός, για τον οποίο ήταν το 80%.   
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Πιο αναλυτικά, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε βάση του εξής αλγόριθμου: 

Κατόπιν πατήματος του spacebar στο πληκτρολόγιο από τον συμμετέχοντα,  

εμφανιζόταν στο κέντρο της οθόνης   ένας κύκλος - δαχτυλίδι με περίμετρο ακριβώς 

ίδια με αυτή των κιγκλιδωμάτων. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν λάβει σαφείς οδηγίες 

να  εστιάζουν την όρασή τους σε αυτό τον κύκλο και όταν είναι έτοιμοι για την 

εμφάνιση του κιγκλιδώματος, να πατούν το spacebar. Τότε, εμφανιζόταν το 

κιγκλίδωμα για 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου και οι συμμετέχοντες αποκρίνονταν 

με το πάτημα του επάνω βέλους του πληκτρολογίου, αν αυτό που είδαν, είχε κάθετο 

και με το πάτημα του αριστερού βέλους, αν είχε οριζόντιο προσανατολισμό. Μόλις 

έδιναν την απάντησή τους, εμφανιζόταν αυτόματα ο κύκλος – δαχτυλίδι, όπου   

έπρεπε να εστιάσουν ξανά, προτού πατήσουν το spacebar για την εμφάνιση του 

επόμενου κιγκλιδώματος κ.ο.κ.      

 

4.3.2  Η διαδικασία στην “SDT” 

 

Με τη θεωρία ανίχνευσης σήματος (“SDT”) ελέγξαμε την ικανότητα του 

κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, ως προς τη  διάκριση  μεταξύ της μόλις αντιληπτής 

αντίθεσης, (κιγκλίδωμα κατώφλι που  βρήκαμε από την “2AFC”) και του 

ερεθίσματος ελέγχου («θόρυβος»).  Αξίζει να τονίσουμε ότι το κιγκλίδωμα - 

κατώφλι της αντίληψης του κάθε συμμετέχοντα ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί στο 

έργο της διάκρισης, για τον εξής λόγο: Ένα τέτοιο ερέθισμα, που έχει γίνει 

αντιληπτό το 75% των φορών που ειδώθηκε, έχει περιθώριο τόσο «βελτίωσης», όσο 

και «χειροτέρευσης». Μπορεί, με άλλα λόγια, να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς 

για την εξέταση του εάν η γλώσσα θα επιδράσει θετικά ή αρνητικά στην αντίληψη. 

Σε αυτό το στάδιο του πειράματος προβλήθηκαν με τυχαία σειρά, τρία 

ερεθίσματα: Το οριζόντιο μόλις αντιληπτό κιγκλίδωμα, το κάθετο μόλις αντιληπτό 

κιγκλίδωμα και το ερέθισμα ελέγχου («θόρυβος»).  Πριν από  την εμφάνιση κάποιου 

εκ των τριών αυτών  ερεθισμάτων,  εμφανιζόταν γραπτά, η γλωσσική πληροφορία 

(οι προτάσεις που αναφέραμε παραπάνω, οι οποίες είχαν μέσο μήκος τα 10 

εκατοστά). Οι συμμετέχοντες είχαν λάβει σαφείς οδηγίες, ώστε να διαβάζουν την 

κάθε πρόταση προσεκτικά. Ο χρόνος παρουσίασης των προτάσεων  ορίστηκε στα 

περίπου 2,5  δευτερόλεπτα για την κάθε μία, καθώς από τις πιλοτικές μετρήσεις είχε 

φανεί, ότι είναι ικανοποιητικός για την ανάγνωση και κατανόησή τους. Μόλις 

διαβαζόταν κάθε φορά η πρόταση, εμφανιζόταν  ο κύκλος - δαχτυλίδι όπου οι 
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συμμετέχοντες εστίαζαν την όρασή τους (όπως γινόταν και στην “2AFC”). Αμέσως 

μετά από το δαχτυλίδι, εμφανιζόταν το ερέθισμα (το οποίο ήταν ή κιγκλίδωμα, ή 

ερέθισμα ελέγχου) κ.ο.κ. Η ερώτηση προς τους συμμετέχοντες, είχε διαφορετική 

μορφή από εκείνη της “2AFC”. Δεν ήταν «είδατε οριζόντιο ή κάθετο», αλλά της 

μορφής «υπήρχε κιγκλίδωμα, ναι ή όχι»; Ο λόγος που εδώ το ερώτημα ήταν 

διαφορετικό, είναι επειδή σε αυτό το στάδιο υπάρχει γλωσσική πληροφορία. Εάν η  

πρόταση δηλώνει έναν προσανατολισμό και η ερώτηση που αφορά στο ερέθισμα 

που  ακολουθεί, ήταν «βλέπετε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό», είναι πιθανό 

οι συμμετέχοντες να προκαταβάλλονταν από τον προσανατολισμό που δήλωνε η 

πρόταση κάθε φορά και να απαντούσαν  αυτόν.  Ρωτώντας, όμως, αν εμφανίστηκε 

κιγκλίδωμα ή όχι,  εξασφαλίζουμε  ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν 

επηρεάστηκαν από αυτό που υποδήλωναν οι προτάσεις, αλλά ότι αντανακλούν αυτό 

που πραγματικά είναι ικανοί να αντιληφθούν. Αυτή η «ικανότητα» φαίνεται κάθε 

φορά από την τιμή του d’, αφού αυτή η τιμή μας δίνει μια ποσοτική μέτρηση της 

ευαισθησίας του αντιληπτικού συστήματος.  

Αξίζει να τονίσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες «εξετάστηκαν» πρώτα στην 

«ουδέτερη» συνθήκη. Αυτή η πρώτη μέτρηση της «ουδέτερης» συνθήκης είχε το 

ρόλο της «εκπαίδευσης» των συμμετεχόντων και της μάθησης της διαδικασίας, με 

σκοπό την εξοικείωσή τους με τη δομή τής “SDT”. Έτσι, τα αποτελέσματά αυτής 

της πρώτης μέτρησης δεν λήφθηκαν υπόψη. Οι συνθήκες πραγματοποιήθηκαν με 

την εξής σειρά:  

 

1. «Ουδέτερη» (ως μάθηση της διαδικασίας)  

2. «Σύμφωνη» 

3. «Ασύμφωνη»  

4. «Ουδέτερη».  

 

Τα αποτελέσματα της «ουδέτερης» συνθήκης που χρησιμοποιήσαμε για τη 

σύγκρισή της με τη «σύμφωνη» και την «ασύμφωνη» και τη στατιστική 

επεξεργασία, προέρχονται από την δεύτερη μέτρηση της «ουδέτερης» συνθήκης. 

Αυτός ο πειραματικός χειρισμός εξυπηρετεί στη διασφάλιση ότι τα αποτελέσματά 

μας (και η προσδοκώμενη βελτίωση του d’ στη «σύμφωνη» σε σχέση με την 

«ουδέτερη» συνθήκη), δεν θα αντανακλούν μια ενδεχόμενη απλή βελτίωση, 

εξοικείωση και μάθηση της  εν γένει διαδικασίας του πειράματος, αλλά ότι θα είναι 
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προϊόντα του διαφορετικού περιεχομένου της κάθε συνθήκης
13

. Ωστόσο, αυτός ο 

χειρισμός ενδέχεται να έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην όλη πειραματική 

διαδικασία. Συγκεκριμένα, επειδή  η «έγκυρη» ουδέτερη συνθήκη έγινε τελευταία, 

ίσως να «εμπεριέχει» και τη συσσωρευμένη κούραση από όλες τις προηγούμενες 

μετρήσεις των συμμετεχόντων. (Αναλυτικά για αυτό το ζήτημα, βλ. κεφάλαιο 6 

(συζήτηση)).    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η σύμφωνη συνθήκη πραγματοποιήθηκε πριν από τις άλλες 

δύο. 
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5.  Αποτελέσματα 

 

5.1  Τα αποτελέσματα στην “2AFC” 

 

Ο σκοπός της διαδικασίας της «υποχρεωτικής επιλογής ανάμεσα από δύο 

εναλλακτικές» (“2AFC”) ήταν η εύρεση του κατωφλίου για κάθε συμμετέχοντα. 

Όπως είχε αναφερθεί στην παράγραφο 3.2.1, τα δεδομένα που συλλέγονται από τη 

διαδικασία εύρεσης του κατωφλίου απεικονίζονται σε μια ψυχομετρική συνάρτηση.  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνονται οι ψυχομετρικές  συναρτήσεις για τους 

πέντε συμμετέχοντες. Διακρίνεται το ποσοστό των φορών που ο κάθε 

συμμετέχοντας  «αντιλήφθηκε σωστά» το  κάθε ένα από τα δέκα κιγκλιδώματα 

διαφορετικών αντιθέσεων.  Το κιγκλίδωμα που αποτέλεσε το κατώφλι της 

αντίληψης του καθενός είναι τονισμένο με ένα κόκκινο τετραγωνάκι. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Η ψυχομετρική συνάρτηση της πρώτης συμμετέχουσας. Το κατώφλι σε αυτή τη 

μέτρηση ήταν το κιγκλίδωμα με αντίθεση 244-236 (contrast 4), με ποσοστό ανίχνευσης 80%.  

 



Η επίδραση της κατανόησης της γλώσσας στην οπτική αντίληψη 

 75 

 
Διάγραμμα 2: Η ψυχομετρική συνάρτηση της δεύτερης συμμετέχουσας. Το κατώφλι σε αυτή τη 

μέτρηση ήταν το κιγκλίδωμα με αντίθεση 249-231 (contrast 9), με ποσοστό ανίχνευσης 75%.  

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 3: Η ψυχομετρική συνάρτηση της τρίτης συμμετέχουσας. Το κατώφλι σε αυτή τη 

μέτρηση ήταν το κιγκλίδωμα με αντίθεση 243-237 (contrast 3), με ποσοστό ανίχνευσης 75%. 
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Διάγραμμα 4: Η ψυχομετρική συνάρτηση του τέταρτου συμμετέχοντα. Το κατώφλι σε αυτή τη 

μέτρηση ήταν το κιγκλίδωμα με αντίθεση 244-236 (contrast 4), με ποσοστό ανίχνευσης 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 5: Η ψυχομετρική συνάρτηση του πέμπτου συμμετέχοντα. Το κατώφλι σε αυτή τη 

μέτρηση ήταν το κιγκλίδωμα με αντίθεση 244-236 (contrast 4), με ποσοστό ανίχνευσης 75%. 
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5.2  Τα αποτελέσματα στην “SDT” 

 

Με τη «θεωρία ανίχνευσης σήματος» (“SDT”) υπολογίζεται η τιμή της 

ευαισθησίας της αντίληψης (d’) καθώς και η τιμή του κριτηρίου (C) για ένα 

παρατηρητή ερεθισμάτων.  

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται οι τιμές για την αντιληπτική 

ευαισθησία και το κριτήριο των συμμετεχόντων του πειράματος, για όλες τις 

συνθήκες, όπως προέκυψαν από τα ποσοστά των σωστών (“hits”) και των λάθος 

αποδοχών (“false alarms”) τους
14

. Στην πρώτη στήλη του πίνακα υπάρχουν οι 

συμμετέχοντες και κάτω από το κάθε όνομα φαίνεται η αντίθεση του κιγκλιδώματος 

που αποτέλεσε το κατώφλι του καθενός, όπως προέκυψε από την “2AFC”, καθώς 

και το ποσοστό της σωστής ανίχνευσης αυτού του μόλις αντιληπτού κιγκλιδώματος. 

Στις επόμενες στήλες φαίνονται όλες οι αριθμητικές  τιμές για κάθε συνθήκη, καθώς 

και ο χαρακτηρισμός των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τιμές των κριτηρίων.  

Αξίζει να θυμηθούμε από την παράγραφο 3.2.2, ότι αυτός ο χαρακτηρισμός 

αντανακλά  το κριτήριο που υιοθετεί ένας παρατηρητής όσον αφορά στην απόφαση 

που θα λάβει για το εάν ένα ερέθισμα ήταν «σήμα» ή «θόρυβος». (Στην προκειμένη 

περίπτωση η απόφαση έχει να κάνει για το αν το ερέθισμα ήταν κιγκλίδωμα ή όχι). 

Οι συμμετέχοντες που  έθεσαν ένα «χαλαρό» κριτήριο (οι τιμές του C με χαμηλή – 

αρνητική τιμή), σημαίνει ότι απαντούσαν τις περισσότερες φορές θετικά, τόσο για 

τα κιγκλιδώματα, όσο και για τα ερεθίσματα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες αυτοί 

χαρακτηρίζονται επομένως ως «φιλελεύθεροι» (“liberal”). Από την άλλη μεριά, ως 

«συντηρητικοί» (“conservative”) χαρακτηρίζονται οι συμμετέχοντες, τα κριτήρια 

των οποίων, ήταν περισσότερο «αυστηρά». Αυτοί οι συμμετέχοντες ήθελαν να είναι 

πιο σίγουροι για την παρουσία ενός κιγκλιδώματος, προκειμένου να αποκριθούν 

θετικά.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Τα ποσοστά των “Hits” και “False Alarms” υπολογίστηκαν διαιρώντας τις σωστές αποδοχές και 

αντίστοιχα τις λάθος αποδοχές των συμμετεχόντων, με τον  αριθμό 80, που ήταν το σύνολο των 

πιθανών “hits” και των πιθανών “false alarms”  αντίστοιχα, μέσα σε κάθε συνθήκη.   
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ΣΥΜΜΕΤΕ

ΧΟΝΤΑΣ 

  ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

  Ελέγχου Σύμφωνη Ασύμφωνη 
   

 

  

Γυναίκα 1 Hits 0.7 0.7 0.7875 

(244-236) False Alarms 0.275 0.25 0.5375 

(80%) d’ 1.122 1.198 0.703 

 C 0.036  

«Συντηρητική» 

0.075 

«Συντηρητική» 

-0.446 

«Φιλελεύθερη» 

   

 

  

Γυναίκα 2 Hits 0.375 0.625 0.55 

(249-231) False Alarms 0.65 0.4125 0.25 

(75%) d’ -0.704 0.539 0.80 

 C -0.033 

«Φιλελεύθερη» 

-0.048 

«Φιλελεύθερη» 

0.274 

«Συντηρητική» 

   

 

  

Γυναίκα 3 Hits 0.625 0.625 0.675 

(243-237) False Alarms 0.1 0.05 0.137 

(75%) d’ 1.60 1.963 1.545 

 C 0.481  

«Συντηρητική» 

0.663 

«Συντηρητική» 

0.318 

«Συντηρητική» 

   

 

  

Άντρας 1 Hits 0.787 0.737 0.7 

(244-236) False Alarms 0.187 0.1 0.175 

(75%) d’ 1.684 1.917 1.459 

 C 0.044 

«Συντηρητικός» 

0.322 

«Συντηρητικός» 

0.205 

«Συντηρητικός» 

   

 

  

Άντρας 2 Hits 0.8375 0.925 0.925 

(244-236) False Alarms 0.8375 0.9 0.925 

(75%) d’ 0 0.158 0 

 C -0.984 

«Φιλελεύθερος» 

-1.36 

«Φιλελεύθερος» 

-1.439 

«Φιλελεύθερος» 
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις συνθήκες. Στις 

στήλες και τις γραμμές του πίνακα φαίνονται οι εξής τιμές: Τα ποσοστά των «σωστών αποδοχών» 

(“Hits”), και «λάθος αποδοχών»  (“False Alarms”), το d’, καθώς και  η τιμή του κριτηρίου και ο 

χαρακτηρισμός του κάθε συμμετέχοντα ως προς το κριτήριό του. Στην πρώτη στήλη, κάτω από τους 

συμμετέχοντες, υπάρχει η αντίθεση του κιγκλιδώματος που αποτέλεσε το κατώφλι του καθενός, καθώς 

και το ποσοστό που αυτό το κιγκλίδωμα ανιχνεύθηκε σωστά. 

 

 

 

Κοιτάζοντας προσεκτικά στον πίνακα 1, διαπιστώνεται ότι το d’ της 

σύμφωνης συνθήκης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο σε σχέση με το αντίστοιχο 
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d’ της συνθήκης ελέγχου για όλους  τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα,  όλα τα  d’ 

της σύμφωνης, είναι μεγαλύτερα από εκείνα της συνθήκης ελέγχου.  

Ωστόσο, δεν παρατηρείται κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο μεταξύ των d’ των 

υπολοίπων ζευγών συνθηκών που συγκρίνονται. Αναλυτικά οι αλληλεπιδράσεις και 

οι συγκρίσεις μεταξύ όλων των συνθηκών παρουσιάζονται στον πίνακα 2.    

 

 

 

 

 

Συμμετέχοντας 

Σύγκριση του d’ μεταξύ 

των συνθηκών 

«Σύμφωνης» και 

«Ελέγχου» 

Σύγκριση του d’ 

μεταξύ των συνθηκών 

«Ασύμφωνης» και 

«Ελέγχου» 

Σύγκριση του d’ 

μεταξύ των συνθηκών 

«Σύμφωνης» και 

«Ασύμφωνης» 

 

Γυναίκα 1 

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ελέγχου» 

d’ «ασύμφωνης» < 

d’ «ελέγχου»   

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ασύμφωνης» 

 

Γυναίκα 2 

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ελέγχου» 

d’ «ασύμφωνης» > 

d’ «ελέγχου»   

 d’ «σύμφωνης» < 

d’ «ασύμφωνης» 

 

Γυναίκα 3 

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ελέγχου» 

d’ «ασύμφωνης» < 

d’ «ελέγχου»   

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ασύμφωνης» 

 

Άντρας 1 

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ελέγχου» 

d’ «ασύμφωνης» < 

d’ «ελέγχου»   

 d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ασύμφωνης» 

 

Άντρας 2 

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ελέγχου» 

d’ «ασύμφωνης» = 

d’ «ελέγχου»   

d’ «σύμφωνης» > 

d’ «ασύμφωνης» 
Πίνακας 2: Παρουσιάζεται η σύγκριση του μεγέθους της τιμής της ευαισθησίας της αντίληψης (d’), 

μεταξύ των τριών πειραματικών συνθηκών, όσον αφορά στα αποτελέσματα των πέντε συμμετεχόντων 

που λήφθηκαν υπόψη.  

 

 

 

Ουσιαστικά, από τη σύγκριση μεταξύ του d’ της σύμφωνης και της συνθήκης 

ελέγχου μπορούμε να συμπεράνουμε  ότι και οι πέντε συμμετέχοντες που έλαβαν 

μέρος στο πείραμα είχαν μεγαλύτερη ευαισθησία στην αντίληψη των 

κιγκλιδωμάτων, όταν προτού να δουν τα κιγκλιδώματα, είχαν διαβάσει προτάσεις 

που υπονοούσαν προσανατολισμό σύμφωνο με εκείνον των κιγκλιδωμάτων, σε 

σχέση με τη συνθήκη που είχαν διαβάσει ουδέτερες προτάσεις.  

Θέλοντας να διαπιστώσουμε αν αυτή η αλληλουχία της μεγαλύτερης τιμής 

του d’ μεταξύ αυτών των συνθηκών είναι και στατιστικά σημαντική, εφαρμόσαμε το 

στατιστικό κριτήριο της διωνυμικής συνάρτησης πιθανότητας (“binomial probability 

density function” – “binomial pdf”). Ο αριθμός των συμμετεχόντων για τους οποίους 

ισχύει το μοτίβο  d’ σύμφωνης > d’ ελέγχου (δηλαδή ο αριθμός 5), σύμφωνα με το 

στατιστικό κριτήριο “binomial pdf”, αποτελεί μια τυχαία μεταβλητή, που στον 
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συγκεκριμένο πειραματικό σχεδιασμό, ακολουθεί διωνυμική κατανομή με n = 5 και 

p = 0,5.  

Oι υπολογισμοί έγιναν στο περιβάλλον “MATLAB 7” και φάνηκαν τα εξής:  

Η αύξηση του d’ που παρατηρήθηκε μεταξύ της «σύμφωνης» και της 

συνθήκης ελέγχου είναι στατιστικώς σημαντική. Συγκεκριμένα, το d’ ήταν και στους 

πέντε συμμετέχοντες  μεγαλύτερο, στη «σύμφωνη», σε σχέση με τη συνθήκη 

ελέγχου και σύμφωνα με τη διωνυμική συνάρτηση πιθανότητας, αυτό είναι 

στατιστικά σημαντικό, με  p = 0,0313.  

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά στη σύγκριση της «ασύμφωνης» με τη 

συνθήκη ελέγχου, το μοτίβο d’ ασύμφωνης < d’ ελέγχου που αποτελούσε τη 

δεύτερη υπόθεση της εργασίας ίσχυσε για τους τρεις από τους πέντε συμμετέχοντες. 

Αυτό το αποτέλεσμα όμως δεν  είναι στατιστικά σημαντικό, έχοντας πιθανότητα  p = 

0.3125.     

Τέλος, από τη σύγκριση του d’ μεταξύ της  «σύμφωνης» με την «ασύμφωνη» 

φάνηκε ότι το μοτίβο d’ σύμφωνης > d’ ασύμφωνης που αναμέναμε να επικρατήσει, 

ίσχυσε για τους τέσσερεις από τους πέντε συμμετέχοντες. Αυτό το μοτίβο όμως δεν 

παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα. (p = 0,1562).    
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6. Συζήτηση και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης της σύμφωνης και της συνθήκης ελέγχου 

είναι συμβατά με την ερευνητική υπόθεση και τις προβλέψεις του θεωρητικού 

μοντέλου που προτείνεται στην εργασία, καθώς  φάνηκε ότι η ευαισθησία όλων των 

συμμετεχόντων για αντίληψη των κιγκλιδωμάτων ήταν  μεγαλύτερη, όταν πριν από 

την εμφάνιση του κάθε  κιγκλιδώματος είχαν διαβάσει μια πρόταση που υποδήλωνε 

προσανατολισμό σύμφωνο με αυτόν του κιγκλιδώματος που ακολουθούσε, σε σχέση 

με τη συνθήκη που οι προτάσεις που είχαν διαβαστεί ήταν ουδέτερες.  

Από την άλλη μεριά, η υπόθεση ότι η ευαισθησία στη συνθήκη ελέγχου θα 

ήταν μεγαλύτερη από αυτή της ασύμφωνης, (εφόσον η τελευταία θα 

αποπροσανατόλιζε τους συμμετέχοντες εξ’ αιτίας της ασυμφωνίας του 

προσανατολισμού  της πρότασης και του κιγκλιδώματος), δεν φάνηκε να 

επαληθεύεται για όλους τους συμμετέχοντες.  Ακόμα, η υπόθεση για το ότι η 

ευαισθησία θα ήταν μεγαλύτερη στη σύμφωνη, σε σχέση με την ασύμφωνη 

συνθήκη, (καθώς στην πρώτη,  ο σύμφωνος προσανατολισμός που υπονοούσε η 

πρόταση θα διευκόλυνε την αντίληψη, σε σχέση με τον ασύμφωνο προσανατολισμό 

της δεύτερης), δεν ήταν συμβατή με τα αποτελέσματα του συνόλου των 

συμμετεχόντων. 

Η στατιστική σύγκριση της σύμφωνης με τη συνθήκη ελέγχου φανερώνει ότι 

η ανάγνωση και κατανόηση γλωσσικής πληροφορίας σύμφωνου προσανατολισμού 

επέδρασε θετικά στην οπτική αντίληψη ερεθισμάτων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

η κατανόηση των προτάσεων έγινε μέσω της ενεργοποίησης αντιληπτικών 

αναπαραστάσεων (όπως προτείνει το μοντέλο “IEF” του Zwaan, 2004) οι οποίες 

είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νοητικών προσομοιώσεων του κάθετου και 

του οριζόντιου προσανατολισμού. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες 

«επιστράτευσαν» αντιληπτικές αναπαραστάσεις προσανατολισμού, κατά τη 

διαδικασία της κατανόησης των  «σύμφωνων» προτάσεων και ότι αυτές οι 

αναπαραστάσεις  βελτίωσαν και την επίδοση των συμμετεχόντων στο έργο της  

οπτικής αντίληψης.    

Επιπλέον, η μεγαλύτερη τιμή του d’ στη σύμφωνη συνθήκη, σε σχέση με τη 

συνθήκη ελέγχου μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι  οι υποθέσεις σχετικά με το ρόλο 

της προσοχής επαληθεύονται. Συγκεκριμένα, εφόσον το d’, και για τους πέντε 
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συμμετέχοντες, ήταν μεγαλύτερο στη σύμφωνη, σε σχέση με τη συνθήκη ελέγχου 

μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η σύμφωνη με τα οπτικά ερεθίσματα γλωσσική 

πληροφορία κατεύθυνε την προσοχή των συμμετεχόντων, ως προς τα 

χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων και συγκεκριμένα ως προς τον προσανατολισμό 

τους. Όσον αφορά στην υπόθεση σχετικά με το ρόλο της προέγερσης, τα 

αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι προτάσεις πιθανόν να  έγιναν κατανοητές κατόπιν 

της ενεργοποίησης και περιοχών του εγκεφάλου που διεκπεραιώνουν την οπτική 

αντίληψη. Κάτι τέτοιο σχετικά με το ρόλο των «οπτικών» περιοχών του εγκεφάλου, 

στη διαδικασία της κατανόησης λέξεων προτείνουν και οι έρευνες που 

παρουσιάσαμε  στην παράγραφο 3.3.3.  

Εντούτοις,  από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η ευαισθησία των 

συμμετεχόντων ήταν ναι μεν μεγαλύτερη στη σύμφωνη συνθήκη, σε σχέση με τη 

συνθήκη ελέγχου, αλλά οι αποκλίσεις των  τιμών του d’ είναι σε κάποιες 

περιπτώσεις, μικρές.  Πιθανή αιτία για αυτές τις μικρές διαφορές του d’ μεταξύ των 

δύο συνθηκών, καθώς και για το ότι δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα για τις 

αλληλεπιδράσεις των ζευγών  ασύμφωνης με συνθήκη ελέγχου και  σύμφωνης με 

ασύμφωνη,  ίσως είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των άρρητων προτάσεων που 

χρησιμοποιήσαμε είναι αρκετά περιορισμένος. (Χρησιμοποιήθηκαν μόνο δύο ζεύγη 

προτάσεων).  

Επομένως, μια πιθανή μελλοντική επανάληψη της πειραματικής διαδικασίας 

θα μπορούσε να συμπεριλάβει  μεγαλύτερο αριθμό  άρρητων προτάσεων. Πέρα από 

αυτό, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε  και η προσθήκη μιας ρητής συνθήκης της 

ανεξάρτητης μεταβλητής.  Συγκεκριμένα, η ύπαρξη μιας ρητής συνθήκης θα 

προσέφερε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το ρόλο της γλωσσικής 

κατανόησης στην οπτική αντίληψη. Μια τέτοια προσέγγιση ενδεχομένως θα 

χειριζόταν λέξεις που δηλώνουν προσανατολισμό ρητά, όπως για παράδειγμα οι 

λέξεις «οριζόντιος» και «κάθετος». 

Μια άλλη παράμετρος που πιθανώς  να χρειάζεται αναθεώρηση είναι αυτή 

της σειράς με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι συνθήκες του πειράματος. Για την 

ακρίβεια, η παρούσα μελέτη είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια 

δοκιμαστική συνθήκη «εκπαίδευσης» των συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία. 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι οι συμμετέχοντες «μετρήθηκαν» στη συνθήκη ελέγχου δύο 

φορές. (Η μία ήταν στην αρχή και η άλλη στο τέλος της “SDT”). Τα αποτελέσματα 

της πρώτης μέτρησης δεν λήφθηκαν υπόψη, καθώς  είχαν αυτό τον «εκπαιδευτικό» 
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ρόλο, ενώ τα αποτελέσματα που «κρατήσαμε» από αυτή τη συνθήκη είναι εκείνα 

που προέρχονται από την τελευταία μέτρηση. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαζόταν 

περισσότερη εξάσκηση ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

καταλάβει πλήρως τη διαδικασία και ότι οι απαντήσεις που δίνουν αντανακλούν 

πράγματι αυτό που βλέπουν σε συνδυασμό με την επίδραση της κάθε συνθήκης.  

Από την άλλη μεριά όμως, μια υπερβολική εξάσκηση θα είχε το μειονέκτημα 

της κόπωσης των συμμετεχόντων και την πιθανή κακή τους επίδοση στις κρίσιμες,  

επερχόμενες συνθήκες. Κάτι τέτοιο άλλωστε, δεν είναι απίθανο να συνέβη και στο 

παρόν πείραμα. Τα αποτελέσματα της «έγκυρης» ουδέτερης συνθήκης δηλαδή, 

ενδέχεται να «εμπεριέχουν» και να αντανακλούν την κούραση των συμμετεχόντων, 

η οποία θα είχε συσσωρευτεί από όλες τις προηγούμενες συνθήκες. Κάποιες δοκιμές 

όσον αφορά σ’ αυτό το ζήτημα έγιναν στην παρούσα έρευνα, (οι μετρήσεις των έξι 

πρώτων συμμετεχόντων οι οποίοι δεν «υπέστησαν» καθόλου εκπαίδευση, με σκοπό 

την αξιολόγηση του χρόνου του πειράματος). Ωστόσο, κρίνεται  σκόπιμη μια 

μελλοντική εκτενέστερη πιλοτική δοκιμή, ώστε να βρεθεί «η χρυσή τομή» της 

αναλογίας μεταξύ των «εκπαιδευτικών» και των κρίσιμων συνθηκών, αφού απ’ ό,τι 

φαίνεται «ουδέν καλό αμιγές κακού». Ακόμα,  θα ήταν γόνιμη και μια πιθανή 

αναθεώρηση του σχεδιασμού της “2AFC”, ώστε να εξασφαλιστεί μια σίγουρα 

ικανοποιητική μάθηση της διαδικασίας, προτού τις τελικές μετρήσεις για την εύρεση 

του μόλις αντιληπτού ερεθίσματος (κατωφλίου). Μια τέτοια πιθανή επανάληψη της 

“2AFC” θα μπορούσε επιπλέον να περιλαμβάνει και τη δοκιμή κιγκλιδωμάτων με 

διαφορετικό μέγεθος και χωρική συχνότητα (“spatial frequency”). 

Επιπρόσθετα, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια πιθανή διερεύνηση 

του ακριβούς ρόλου των «οπτικών» εγκεφαλικών περιοχών, στη διαδικασία της 

γλωσσικής κατανόησης. Συγκεκριμένα, μια μελλοντική προέκταση της παρούσας 

μελέτης θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα ερευνητικό πρωτόκολλο σχεδιασμένο για 

κάποια νευροαπεικονιστική μέθοδο, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς περιοχές του 

οπτικού φλοιού  που ενεργοποιούνται κατά την κατανόηση γλωσσικής πληροφορίας 

που δηλώνει ένα «οπτικό» χαρακτηριστικό.  

Ομοίως, ο ρόλος της προέγερσης θα μπορούσε να μελετηθεί  εκτενέστερα, 

εάν στον πειραματικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονταν και μια μη γλωσσική 

συνθήκη της ανεξάρτητης μεταβλητής. Μια τέτοια συνθήκη θα ήταν για παράδειγμα 

η εμφάνιση κάθετων και οριζόντιων σχημάτων (π.χ. τόξων) που θα φανερώνουν 

προσανατολισμό, πριν από την εμφάνιση των κιγκλιδωμάτων. Ουσιαστικά, μια 
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τέτοια μελέτη θα προσέγγιζε το ρόλο της μη σημασιολογικής (αντιληπτικής)  

προέγερσης και τη σχέση της με τη σημασιολογική προέγερση στην οπτική 

αντίληψη, ζήτημα που θίγει η Farah (1989), (παράγραφος 3.3.2).                 

Τέλος, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε εάν τα δεδομένα που προέκυψαν, 

ισχύουν και στην περίπτωση που η γλωσσική πληροφορία είναι ακουστική και όχι 

γραπτή. 

 

6.1  Παρατηρήσεις Συμμετεχόντων 

 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα μπορούσαν να  επεκτείνουν τα ερωτήματα 

που τέθηκαν με τη συγκεκριμένη εργασία και να βελτιώσουν ίσως την αξιοπιστία 

της  πειραματικής διερεύνησης. Πέρα από αυτές τις προτάσεις όμως, κατά τη 

διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας έγιναν και αρκετές παρατηρήσεις από τους 

συμμετέχοντες, οι οποίες αφορούσαν σε ζητήματα μεθοδολογίας.  

Για παράδειγμα, κάποιοι συμμετέχοντες σχολίασαν τη διαφορετικότητα του 

ερωτήματος μεταξύ της “2AFC” και της “SDT”. Αξίζει να θυμηθούμε ότι στην 

πρώτη περίπτωση το ερώτημα ήταν «βλέπετε οριζόντιο ή κάθετο», ενώ στη δεύτερη 

ήταν «υπάρχει προσανατολισμός, ναι ή όχι». Αυτός ο πειραματικός χειρισμός 

εξυπηρετούσε στην αποφυγή της πιθανής προκατάληψης των συμμετεχόντων  κατά 

την “SDT”, αφού σε αυτό το στάδιο, πέραν των κιγκλιδωμάτων, υπήρχε επιπλέον η 

γλωσσική πληροφορία. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή του ερωτήματος προκάλεσε 

στιγμιαία, μια μικρή σύγχυση. 

Ακόμα, κάποιοι συμμετέχοντες θεώρησαν μονότονη την επανάληψη των 

ίδιων ονομάτων στις ουδέτερες προτάσεις («ο Νίκος πέρασε όμορφα στις διακοπές», 

«ο Νίκος ήθελε να σπουδάσει νομικά» κ.λ.π.). 

Τέλος, η κούραση που ένιωσαν οι δύο συμμετέχοντες ίσως να οφείλεται και 

στο είδος της οθόνης όπου το πείραμα πραγματοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη οθόνη 

(τύπου “TFT”) δεν εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των 

κιγκλιδωμάτων και μια ενδεχόμενη επανάληψη της πειραματικής μελέτης, ίσως να 

ήταν προτιμότερο να γίνει  με τη χρήση μίας κυρτής και σταθερής οθόνης.  
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Παράρτημα 

   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές και  τα αποτελέσματα 

της σύγκρισης της τιμής του d’  μεταξύ όλων των συνθηκών,  όπως διαμορφώθηκαν 

για τους δύο συμμετέχοντες, που τα αποτελέσματα τους δεν λήφθηκαν υπόψη, λόγω 

της ύπαρξης φωτισμού στο χώρο. Ακόμα, παρουσιάζονται οι τιμές του κριτηρίου 

αυτών των συμμετεχόντων καθώς και ο χαρακτηρισμός τους βάση του κριτηρίου. 

Όπως φαίνεται, στις περιπτώσεις όπου το κριτήριο έχει χαμηλές τιμές  (για την 

ακρίβεια αρνητικές τιμές), ο χαρακτηρισμός των συμμετεχόντων είναι 

«φιλελεύθερος» (“liberal”). Αυτό είναι αναμενόμενο αφού ένας παρατηρητής θα 

χαρακτηριζόταν ως «φιλελεύθερος», εφόσον θα έθετε ένα  «χαλαρό», χαμηλό 

κριτήριο. Από την άλλη μεριά, οι παρατηρητές που θέτουν «αυστηρά», (εδώ 

μεγαλύτερα) κριτήρια  χαρακτηρίζονται ως   «συντηρητικοί» (“conservative”).  

 

 
Πίνακας 3: Οι τιμές της ευαισθησίας και του κριτηρίου της κάθε συνθήκης, όσον αφορά στους δύο 

συμμετέχοντες των οποίων τα αποτελέσματα δεν λήφθηκαν υπόψη. Φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει 

κάποιο κοινό μοτίβο στα αποτελέσματά τους.  Στον πρώτο από τους δύο άντρες, η τιμή της 

ευαισθησίας της συνθήκης ελέγχου είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δύο, οι οποίες βαίνουν μειούμενες. 

Αντίθετα, η συνθήκη ελέγχου  για τον άλλο συμμετέχοντα  είχε πολύ χαμηλή τιμή ευαισθησίας, σε 

σχέση τόσο με τη «σύμφωνη», όσο και με την «ασύμφωνη» συνθήκη, οι οποίες βαίνουν αυξανόμενες.  

 

 

 

Στον πίνακα 4 της επόμενης σελίδας υπάρχουν συγκεντρωμένα τα 

αποτελέσματα από τους έξι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στις πιλοτικές 

μετρήσεις του πειράματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αυτές τις 

μετρήσεις δεν είχε προηγηθεί κάποια συνθήκη «εκπαίδευσης».  

 

 

Συμμετέχοντας  Ελέγχου Σύμφωνη 
 

Ασύμφωνη 

Άντρας 3 

 

d’ 1.786          > 1.375          > 0.755 

243-237 (80%) 

 
C 0.2573 

(«Συντηρητικός») 

0.5937 

(«Συντηρητικός») 

-0.377 

(«Φιλελεύθερος») 

Άντρας 4 
 

d’ -0.22            < 0.032           < 0.98 

246-237 (80%) 

 
C -0.047 

(«Φιλελεύθερος») 

0.302 

(«Συντηρητικός») 

-0.07 

(«Φιλελεύθερος») 
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ΣΥΜΜΕΤΕ

ΧΟΝΤΑΣ 

  ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

  Ελέγχου Σύμφωνη Ασύμφωνη 

     

Άντρας 1 Hits 0.6 0.725 0.525 

(244-236) False Alarms 0.1375 0.1875 0.075 

(80%) d’ 1.345 1.484 1.502 

 C 0.419 

«Συντηρητικός» 

0.144 

«Συντηρητικός» 

0.688 

«Συντηρητικός» 

   

 

  

Άντρας 2 Hits 0.625 0.5 0.6 

(242-238) False Alarms 0.6125 0.45 0.5125 

(75%) d’ 0.032 0.125 0.221 

 C -0.302 

«Φιλελεύθερος» 

0.062 

«Συντηρητικός» 

-0.142 

«Φιλελεύθερος» 

   

 

  

Άντρας 3 Hits 0.725 0.7 0.7375 

(242-238) False Alarms 0.225 0.075 0.1375 

(70%) d’ 1.353 1.963 1.727 

 C 0.078  

«Συντηρητικός» 

0.457 

«Συντηρητικός» 

0.228 

«Συντηρητικός» 

   

 

  

Άντρας 4 Hits 0.5125 0.5125 0.475 

(244-236) False Alarms 0.325 0.175 0.1125 

(70%) d’ 0.485 0.966 1.15 

 C 0.211 

«Συντηρητικός» 

0.451 

«Συντηρητικός» 

0.638 

«Συντηρητικός» 

   

 

  

Άντρας 5 Hits 0.6125 0.375 0.4875 

(243-237) False Alarms 0.2125 0.0875 0.2875 

(85%) d’ 1.083 1.037 0.529 

 C 0.256 

«Συντηρητικός» 

0.837 

«Συντηρητικός» 

0.296 

«Συντηρητικός» 

   

 

  

Άντρας 6 Hits 0.7 0.85 0.675 

(243-237) False Alarms 0.275 0.0625 0.125 

(75%) d’ 1.122 2.57 1.604 

 C 0.036 

«Συντηρητικός» 

0.248 

«Συντηρητικός» 

0.348 

«Συντηρητικός» 
Πίνακας 4: Οι τιμές και τα αποτελέσματα των ατόμων  που συμμετείχαν στις πιλοτικές δοκιμές της 

πειραματικής διαδικασίας. Βασική διαφορά σε αυτές τις μετρήσεις σε σχέση με των υπόλοιπων επτά 

συμμετεχόντων είναι ότι εδώ δεν υπήρχε διαδικασία «εκπαίδευσης». 
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